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জীমহেশচন্ত্র ভষ্টাচার্ধ্য 

তূতীয় সংস্বরণ। 

ভাত, ১৩২৩ শাল। 

মূল্য বার জানা । 



৯*নং শ্তামাচরণ দের ্বীট্, “মহেশ প্রেস” হইতে 

শ্উগেন্্ নাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত । 
আানা-০- রস ৯০৮৪০ ৬০৭৭ পপ একা ই পালা বজ্রপাত থা লং জং পাল ক হাই এব পাস পা ০ সিপাপা পাপা 



সংসারীন্াত্রে ব্যবসায়ী । প্ব্যবসায়ী” রঢ়ার্থে বণিককে বুঝায়। 
“ব্যবসারী” শব আমি এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি । 

আমি ব্যবসান্নের স্থুলনীতি মাত্র আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যেক 
ব্যবসায়ের নুক্ম বিবরণ আমি জানি না; তজ্জন্ত কোন বন্ধুর রে 
সত্বেও, সে গুলির বিস্তৃত আলোচনা করিতে. পারিলাঁম' না ।.. 

'কয়েকট! লিখিয়াছি, তাহারও খুব সুক্ষ বিষয় লিখিত চান 

বন্সায়ের স্থলনীতিগুলি জান! থাকিলে এবং ০০ 
করিলে, ক্রমে সুক্্ম বিষরগুলি জানা যায় । 

সংসার যারা হের অত 
করা, তা পর সংহষনণে 

বিবযের জ্ত টী। বুক 
নি পি এগুলি শেষ ভাগে দিলাম 1? 

এইধার পু্কের কলের বধ হইসাছে বলিয়া স্য।* আনার লৈ 
॥* আনা করিলীম। 

৮৩নং ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা । ভাদ্র, ১৩২৩ সাল। 



প্রথম বারের সূচনা । 

(ক) গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 
প্রথমতঃ, আমি ব্যবসায়-কাধ্ে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই: কার্য 

ভবিষ্যতে আমার পুত্র শ্রীমান্ মন্মথকেই চাঁলাইতে হইবে; অতএব 
তাহাকে এই বিষয় উপদেশ দেওয়া আবশ্তাক বোধ করিতেছি । 

ছিতীয়তঃ, যগ্ধপি আমি ব্যবসা অতি সামান্তই জানি, কোনও 

ব্যবসায় অথবা বাবসায়ের অধিকাংশ বিভাগের কার্ধয সম্পূর্ণরূপে জানি ন!, 

ব্যবসায়ের সামান্য রীতি নীতি গুলি মাত্র জানি, এবং তাহ! প্রতিপালন 
'করিবাষ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি ব্যবসায় করিয়া লাভ্তরান্ 

হওয়ায় আমাকে অতীব বিচক্ষণ ব্যবসাহ্ধী মনে করিয়া পরামর্শ লইবার 

জন্ত কেহ আমার সহিত সাক্ষীৎ করিতে আনেন, কেহ বা পত্রাদি লিখিকা 

'খাকেন। ব্যবসায় বিষয়ে 'আমি-যাছা কিছু জানিরাছিকাহা দ্বারা যদি 
কাহারও উপকার হয়, কিস্বা'উগক্ং হইবে, বহিয়। মমি ফৈহ মনে করেন, 
ভাহা হইলে ক্তাহাকে উহা জানান আমি ্বীয় কর্তব্য বিবেচনা করি । 
কিন্তু বছসংখ্যক 'লোক্ের সহিত আলাপ করিয়া অথবা পত্র দ্বারা এই 

সকল কথা জানান স্কিন; তজ্জন্ত এই কথাগুলি পৃস্তকাকারে 
লেখা হইল। আঁমাঁর পুস্তক লিখিবার ক্ষমতা নাই; নিতাস্ত আবশ্তক 

বিধার নানা! লোকের সাহায্য লইয়া লিখিলাম ; ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য ; 

ভাঁষ! নির্দোষ হওয়া অসম্ভব । 
ক্কতকার্থ্য হইলেই মানুষ উপদেশ দিবার যোগা হয় না । কৃতকার্য্যতা 

মানবের স্বীয় বুদ্ধিমভার পরিচায়ক নহে । কারণ, বুদ্ধিহীন ভাবে কার্ধ্য 

করিয়াও অনেক সময্ব কৃতকার্ধ্য হওয়া যাক) আবার, বুদ্ধিমানের মত 

কার্য করিয়াও অনেক সময় সফল হুইতে পারা যার না। অতএব 
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কততকার্যযারে পুর্বনন্মার্জিত তপস্লার ফুল, অথবা ভগবানের গুহ 
উদ্দেত্ট, বলিয়া ভাবাই সঙ্গত। কৃতকার্য্যতাসন্বন্ধে বুদ্ধির জন্ত লোকে 
যে প্রশংসা রুরে, অথবা. নির্কুদ্ধিতার জন্ত লোকে যে নিন্দা-করে, তাহা 
ষথীর্ঘই অসার ও হান্তাম্পদ :__একজন বলিয়াছিল্ন, “আমি অনেকবার 

বুদ্িক্ান্ &, নির্বোধ হইয়াছি। যখন আমার ভাল সময় আসে, আধিক 
কবস্থা ভাল হয়, তখনই লোঁকে আমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা 

রুরে; আবার যখন বিপদে পড়ি, তখনই লোকেরা এই বলিয়া গালি দেয় 
যে ইহার বুদ্ধি নাই, ভাগ্যগুণে কিছু অর্থ পাইয়াছিল, নির্ব,দ্ধিতার দোষে 

তাহা হারাইল।” আবার লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলে যখন অর্থ হইল, তখন্ 

লোকে মুক্তকণ্ে প্রশংসা করিতে লাগিল যে “এই লোকটা ভাগ্যদোষে 
বিগদে পড়িয়াছিল ; অন্ত হইলে উদ্ধারের সম্ভব ছিল না; সে নিজ 

ঝুদ্ধিবলে অবস্থা পুনরায় ভাল করিয়াছে।” আমি নিজেও যে অবস্থার 
এইরূপ উন্নতি ও অরনতিদ্বারা একাধারে বুদ্ধিমান ও নির্ধবোধ বলিয়া 
বিবেচিত না হইয়াছি, এমনও নহে। 

তৃতীয়ভঃ, ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত অনেকানেক ভদ্রসস্তান ব্যবসায় 
আরম্ভ করেন, এবং বায়সায়ের সামান্ত নিরমগুলির প্রতি লক্ষা না রাখিয়া 

ক্ষতিগ্রস্ত হন! তাহাদিগকে সাবধান করাও এই ক্ষু্র পুস্তক লিখিবার 

অন্ততম কারণ । 

(খ) এই পুস্তক কাহাদের জন্য ? 

'প্রথমতঃ, ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পুর্ক্বেই এই পুস্তক .আবশ্তক । 
বাবসায়-কার্য্যে যাহারা অভিজ্ঞ, তাহাদের এই পুস্তকের, কোনও 

.প্রোযান নাই ৷. এতত্যতীত বণিকৃ,. তেলী, তান্ুলী,' সাহা! প্রন্থতি 

অভিজ্ঞ বংগগত. ব্যবসারীদের.নিকট বাহার উপদেশ.পাইবার সস্ভাবনা , 
অবছেনউীহাদের-পঙ্গেও ইহা? নিশুয়োজ্বন। 
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দ্বিতীয়তঃ, বক্তৃতা শুনিয়া অথবা চাকুরি পাইতে অসুবিধা দেখিয়া 
অনেকেরই ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেই ইচ্ছা অনেকেরই 

বেশী দিন থাকে না । যে অল্পসংখ্যক যুবকের" এই' ইচ্ছা থাকে, উহাদের 
মধ্যেও অনেকেই আমার এই পুস্তকস্থ কঠিন ব্যবস্থা দেখিয়া পশ্চাৎপদ 
হইবেন। তাহাতে কতকগুলি যুবকের ব্যবসায়ে প্রবেশোন্ুখিদী ই [কে 
নিবৃত্ত কর! হইবে বটে, কিন্তু এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের এই উপকার 

হইতে পারে যে তাহারা অবশ্ঠস্তাবী ক্ষতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে 
পারেন; কারণ, তাহারা যদি প্রথমে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়! পরে ব্যবসায়ের 

উপযোগী উপাদানের অভাবে ব্যবসায় বন্ধ করিতেন, তাহা হইলে তীহাদের 
অনেক অর্থ, পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হইত ৷ পরস্ত, ধাহাঁরা এই পুস্তক পাঠে 

ব্যবসায়ে পশ্চাৎপদ না৷ হইয়া ব্যবসায়ের উপযোগী উপাদানগুলি সহ 

ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য হইবেন") 
সুতরাং এই পুস্তক দ্বার তাহাদেরও উপকাঁর হওয়ার সম্ভীবনা ৷ 

(গ) নিবেদন । 
এই গ্রন্থস্থ প্রবন্ধগুলি ঠিক শুঙ্খলামত সন্নিবেশিত হয় নাই | যখন 

যাহ! মনে পড়িয়াছে তাহ! লিখিয়! রাখিয়া! পরে একত্র করিয়া ছাঁপাইলায় ।+ 

আমি কঙ্কাল মাত্র প্রস্তত করিয়া দিলাম; বিদ্বান্ ও বহুদর্শা ব্যক্তিগণ 
ইহাতে মাংস যোজনা করিয়া ইহাঁকে পূর্ণবয়ব গ্রস্থরূপে পরিণত করিলে 

বড়ই সুখী হইব। মুদ্রণ-ব্যয়ের অভাব থাকিলে, সেই গ্রন্থ আমি নিজ 
ব্যয়ে ছাপাইতে প্রস্তুত আছি । আর কেহ এই পুস্তকের কোনও অংশে 

ভ্রম বা ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দিলে বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উপায় 
দেখাই দিলে সবিশেষ অন্ুগৃহীত হইব । 

বিষয়গুলি 1)580178 ( হেডিং) এর সহিত সম্বন্ধ বাঁধিয়া সংক্ষেপে 

লিখিলাম। এই পুস্তকের দ্বারা পাঠকদ্িগের উপকার হইবে বুঝিলে, 
শিক্ষিত লোক দ্বারা ইহাঁকে বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করাইতে চেষ্টা করিব? 



দ্বিতীয় বাঘের সুচন। ৷ 
মনে করিম্বাছিলাম লোঁকের উপক্ষারের জন্য বহি লিখিব, তাহাতে 

মাঁদ করিয়া মত নেওয়া এবং বিজ্ঞাপন দিয়! পুস্তক বিক্রয়ের চেষ্। 
করিব কেন? কিন্তু এখন দেখি তাহা না করিলে পুস্তক বিক্রয় হয় না, 

এবং পরের উপকারও হয় না । খ্যাতনামা লোকের লেখা হইলে এই 
সব আবশ্তাক হয় না। 

প্রথমবাঁরে পুন্তক ছাঁপিবার প্রধান উদ্দোশ্ঠ ছিল-_ পুত্রকে ব্যবসায় শিক্ষা 

দেওয়া ; কিন্তু পুত্র আমাকে পৃথিবীর অনিত্যতা শিক্ষা দিয়া স্বর্গে চলিয়া 

গিয়াছে, এখন আর সেই উদ্দেশ নাই । 

প্রথমবারে প্রতি পুস্তকের খরচ €₹১৭ সাড়ে তিন পয়সা পড়িয়াছিল, 

এবং /* এক আন মূল্য নিদ্ধীরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি 
কমিশন (15০091)) ও বিজ্ঞাপনাদি খরচের জন্য কিছু আয় রাখা 

আবস্তক, তঙ্জন্য এবং কলেবর পূর্বাপেক্ষা বদ্ধিত হইল বলিয়া এইবার 

ইহ'র মূল্য ।* চারি আনা করিলাম । 
১৩১২ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়; এই ছয় বৎসরের মধ্যে 

কোন কৃতবিগ্ভ লোঁকের সাহায্যের আগ্রহ ন! দেখিয়া আমি ইহা যথাসাধা 
শৃঙ্খলানুসারে সন্সিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত তাহাতেও সম্পূর্ণ 
কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই। 

এখনও নিবেদন করিতেছি--যদি কেহ এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও বিস্তৃত 

পুস্তক লেখেন ও যদি তাহার অর্থাভাব হয়, তবে আমি ছাঁপাইবার খরচ 
দিতে প্রস্তুত আছি । আর, ভ্রম বা ্রুটি দেখাইয়া দিলে অথবা পরিবর্তন 
বা পরিবর্ধনের উপাস্ন দেখাইলে বিশেষ অন্ুগৃহীত হইব । 

বৈশাখ, ১৩১৮ সাল । 
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গ্রন্থ প্রণয়ন ১৪২ 

পুরাতন গ্রন্থের 

বাবসায় ১,০১৪২ 

চিকিৎসা ব্যবসায় ... ২৪২ 
ছাঁপা খানা , ১৪৩ 

প্রিন্টিং এজেন্সী ১৪৪ 
টাকা খাটান *১*:১৪৪ 

ডাক্তার খান। ৮" ১৪৬ 

তৈলের কল :.. ১৪৬ 
'ঘধির দোকান «১৪৭ 

দপ্তরির খ্যবপায় *.. ১৪৭ 

দণ্তরির সরঞ্জামের 
দোকান .১. ১৪৭ 



বিষয় পৃষ্ঠা 
পণ ব্যবসায় ১৪৭ 

পাঁটের ব্যবসায় ১৪৭ 
পান ১৪৮ 

পুত্রিকা, ১৪৮ 

ফিরিওয়াল। ১৪৮ 

পেটেন্ট ওষধ ১৪৯ 

(১) ও নির্ণয় ১৪৯ 

€২) প্রচার ১৪৯ 

(৩) মূলা নির্দেশ ১৪৯ 

(৪) সাজ সজ্জ! ১৪৯ 

(৫) নামকরণ ১৫৬ 

(৬) বিজ্ঞাপন ১৫০ 

+৭) পৌল এজেন্সী ... ১৫০ 

ফলিত জ্যোতিষ ... ১৫৭ 

বউ বাজার ১ ১৬৯ 

বউ প্রেস ১৬৪ 

তিক্ষা! ব্যবসায় *** ১৬৪ 
মুড়ি ** ১৬০ 

সব্জী ৮৮৯ ১৬৩ 

সাময়িক ব্যবসায় *** ১৬১ 

১০ । আমাঙেক্র 

লেেকগাশেন্স 

লিম্মস্মান্ধলী ১৬২ 
১৬। লাম্মাজিন্চতা! ১৭৩ 

বিষয় পৃ্ঠা 
(ক) অস্থবিধ! জনক কাঁধ্য ১৭৩ 

€) অনিষ্টকর আমোধ ,.. ১৭৩ 
(গ) বিশৃঙ্খল ও 'অনুন্দর 

আমোদ * ১৭৩ 

ঘে। সন্ত্রম ১** ১৭৪ 

(ও) বড় লোকের সঙ্গ *** ১৭৭ 

(চ) নিমন্ত্রণ ৮৮ ১৭৮ 

ছে) পরিবেষণ *১ ১৭৪ 

(জ) সমিতি ৮৮:১৮ 

(ঝ) খাঁটিসভ্য চিনিবার 
উপায় ৮ ১৮১ 

(এ) বক্তৃতা »* ১৮ই 

() সন্থাস্ত ধন্মশালা ... ১৮৩ 

(5) বন্ধু পরীক্ষা ১৭৭ ৯৮৪ 

(ড) স্বদেশীয়তা ** ১৮৪ 

(6) বাকৃমংযম ** ৯৮৫ 

(৭) সাক্ষাৎ করা ৮৮০ ১৮৬ 

(ত) জাতিভেদ ১৮৩৬ 

(থ) কলহ ১ ১৮৭ 
(দ) কুসংস্কার ৮৯ ১৮৮ 

(ধ) অন্গকরণ ও পৰিবর্তীন ১৮৮ 

১৭) গান্ন ৮ উলিউ। 

(ক) বৈধ দান ১৯৯. 

(খ) লৌকিক দান ..* ১৯৯ 
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বিষয় পৃষ্টা বিষয় 
(গ) আধিক দান প্রতিদান ১৯* | (উ) তীর্থাবাস ও স্বাস্থ্য 

(খ) তববৈধ দানে পাপ *** ১৯৯ (১ % নিবাস ** 

১৮। পা্রিবাজিক্চ (চ) নিভৃত চিন্তাগার :.*' 

ব্যবহাজ "২০০1 ছে) পায়খান। 

(ক) চাকর 22 (জ) প্রস্তত প্রণালী 

(খ) দৈনিক কার্য্ের (ঝ) ব্যয় 

তালিকা মা (ঞ) বাগান 

(গ) ঘটা ০০, ২৯৬১ আহ০। ত্রান স্ক্ষ | 

(ঘ) কাপড় ধোয়া ২০১ (ক) পান 

(9) পাচক .. ২০২1 (খ) তামাক 

(5) উত্তরাধিকারিত্ব আইন ২*২ | গে) চা 

(ছ) একান্নবর্তী পরিবার ২*৩ | (ঘ) জলন্ট 

(জ) পুথক হওয়ার সোপাঁন ২০৪ | () চিকিৎসা 

১৯। ্রাড়ী হুল্প। ২৮ *১। ভ্রমণ 

(ক) দেশ নির্ণয় ১৮ ২০৮1 (ক) দিগ্ভরম 

(খ) স্থল নির্ণয় ০৮৯ ২০৮ 

(গ) গ্রামে পাকা বাড়ী ২৭৮ 

(ঘ) বাড়ীর পজিসন্ *** ২০৯ 

(খ) দিগত্রম নাশের উপাক 

(গ) পথ চলা 

(ঘ) পথ চলায় বোৰ! 

* ২১৭ 

২১৮ 

«৭ ৯১৯৮ 

॥১ ৯১৪ 
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১। বাণিজ্য । 
(ক) বাণিজ্যের উৎপস্তি। 

মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থায় প্রত্যেক বাক্তিই সাহার নিজের 

আবঠ্যকীর সমস্ত কাঁধধা করিত এবং জরব্যাদি আতব৭ করিত । বৈদিক 

ষুগেও খধিগণ  ধন্শচর্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাধ করিতেন এবং 

প্রাণধারণের উপযোগী বস্ত প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন । কিন্য এক বাক্তির 

পক্ষে নিজের আবশ্যকীয় যাবতীয় কার্ধা করণ ও আবগ্যকীষ যাবতীয় 

পদার্থ আহরণ কষ্টকর ভওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন লোক, সমাজেব প্রয়োজনীয় 

ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা ও দ্রবাদি উৎপাদন ও সরবরাহ কনিতে লাগিল । 

তাভাঁতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার ও কম্মভেদ 

জন্মিল। কুষক আপনার শত্তের বিনিময়ে বস 'ও অন্তবিধ প্রয়োজনীয় 

দ্রবা এবং তন্তবায় আপনার প্রস্তত বস্ত্রের পরিবর্তে পশ্তাদি পাইতে 

লাগিল । ব্রাঙ্গণ, রাজা, বৈদ্য, শিক্ষক, কৃষক, নাপিত, ধোবা প্রভৃতি 

আপন আপন কর্ধ-মুলোর পরিবর্তে জীবন ধারণের 'আবশ্বাকীর সমস্ত দ্রব্য 



২ ব্যবসায়ী । 

ও সেবা পাইতে লাগিল । এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা সমাজের কার্ধযা কতক 

সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। কিন্তু “ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জন$ 1” 

ক্রমে এইরূপ বিনিময় প্রথাও অস্ুবিধাজনক বোধ হইতে লাগিল । 

কৃষকের যখন বঙ্ধের প্রয়োজন তখন হয়ত তন্কবায়ের শশ্তের প্রয়োজর্ন 
নাই কিম্বা তাভার গৃহে উপযুক্ত পরিমাণ বন্ত্র প্রস্তুত না কেহ 
হয়ত একদ্রবা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্ত সেই পরিমাণ ড্রবো 

তাহার প্রয়োজন নাই এবং তাহার অন্ত কোন্ প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন 

হইবে তাহা জান! নাই । অতএব সর্বাবধ বিনিময়ের প্রতিনিধি স্বরূপ 

মূন্যবান্ এবং সহজে বহনীর মুদার সৃষ্টি হইল। মুদ্রা কা ও শিল্পজাত 

দ্রব্য সমুহের মূলোর কল্পিত গ্রাতীনাধ মাত । ইহাকেহ প্রকৃত সম্পন্তি 

জানিরা অনেকে লঙ্গাত্রষ্ট হয়েন। থে সকল কাধ্যে এবং দব্যে মন্ুষ্ের 

আহার বিজ্তার, দে বক্গী এবং শোভা সোন্দঘা সাধিত ভয়, সেহ সকল 

কার্ষোর এবং দ্রব্যের মাদান গ্রদানহ বাধসায নামে পাঁরচিত 3; এবং 

এই আদান প্রদানের সুবিধা বিধানক্ষম ধাতু থণ্ডই মুদ্রা নামে পরিচিত ; 

এই মুদ্রার প্রচলন হইতেই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । মুদ্রার 

প্রচলন না হহলে বাবসার এবং সংসার-যাত্রা কখনহ এতদূর সুবিধাজনক 

হইত নাঁ। ধন্য ইহার আবিষ্ষত্তী' নোট এবং চেকের প্রচলন হওয়ায় 

বাবসায়ের আরও সুবিধা হইয়াছে | 

যেখানে বে যে দ্রব্যের প্রাচুষ্য নাই সেখানে সেই সেই দ্রবা সরবরাহ 
করিতে পাব্িলে ভথাকার আঁধবাসিবগী যত্র কাঁরয়া আপনাদিগের গ্রস্ত 

দ্রব্যাদি কিম্বা ভাভার গ্রতিনাধ মুদ্রা ছারা তাহা লইতে আগ্রহ প্রকাশ 

করে। ব্যবসায়ীরা এই সরবরাহের ভার লয়েন এবং ইহার জন্য কিছু 

পারিশ্রমিক বা লভ্যাংশ দাবী করেন। কৃষক, শিল্পী ও বাবসায়ীকে 

সমাজের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । 



বাণিজ্য । ৩ 

(খ) বাণিজ্যে সম্ভ্রম | 

দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের শিক্ষার গুণে কৃষি, শিল্প ও বাণিজাকে 

"সামর! অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি । সমাজ যে বলের সঞ্চার 

করিতে গানে, কৃষক ও শিল্পী সেই বলের উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী সেই 

বলের সহায় ; ইহাদের কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নে । এই তিন 

আনার লোকের প্রাধান্ত ও কনম্মদক্ষত| থাকিলে সমাজ সজীব থাকে, 

কিন্ত আমাদের দেশে এইক্ষণে বড় কৃষক ও শিল্পী নাই বলিলেও চলে । 
ব্যবসায়ী অবজ্ঞাত, তাই “নয়ন জলে বয়ান ভাসে” ; এবং তজ্জন্যই 

"বাণিজ্য যে করে, তার সত্তা কথা নাই” প্রভৃতি বাক্য দেশে প্রচলিত 

হইয়াডে । সংবাদ পত্রে এবং সভাস্থলে বন্ত, তার সময় উকিল, ব্যারিষ্টার, 
হাকিম প্রভৃতি সকলের নিকটই ব্যবসায়ের সন্ত্রমের কথা শুনিতে পাওয়! 

যায়, কিন্তু সেসব কথা যে তাহাদের অন্তঃস্থল হইতে নিগ্গত হয় না, 

তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে বে উক্ত বক্তারাই স্ব স্ব 

পু্রদের শিক্ষাবিভাগ মনোনয়নের সময় বাবসাষ়ের কথাটা মনে করেন 

না। আরও দেখা যায় যে উক্ত বক্তা প্রীতির নিকটে ৯০০২ বেতনের 

কম্মচারী গেলে তিনি তাহাদের যেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন 

একজন ১০০০২ টাকা-আয়ের-ব্যবসায়ী সেরূপ পারেন নাঁ। তবে তাহারা 

শিক্ষিত নহেন বলিয়াও কতকৃট' অনাদর পাইবার কারণ আছে । বাল্য- 

কালের একটা গল্প মনে পড়িতৈছে। আমাদের দেশে লক্ষমীপুণিমার 
রাত্রিতে ছেলের! সং সাজিয়া থাকে, আমি একবার সং সাজিয়াছিলাম, 

তাহাতে আমার মাতা ঠাকুরাণী আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়। 

বলেন যে “সং নিজে সাজিতে নাই অন্যকে সাঁজাইতে হয়।”৮ আমাদের 

দেশের বক্তাদদের মতও তাই । বন্ধুবান্ধবের ছেলের! ব্যবসায় করিবে, 

আর তাহাদের নিজেদের ছেলেরা হাকিম উকিল 'হইবে। তাহাদের 



5 বাবসারী । 

মতে নিতান্ত পক্ষে বাঁদ কোন বালক লেখাপড়ায় পারদর্শী না হয়, এমন 

কি ১৫২, ২০ টাকা বেতনের কেরাণীও হইতে না পারে, তাহা ভইলে 
তানাকে বাবসায়ে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভগবানের রুপায় 

গভর্ণমেন্ট এক্ষণে ভিন্দুদিগকে চাকুরী দিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। উভাতেও 

যদি সকলের শিল্প, কৃষি ও বাবসাষের দিকে দৃষ্টি আকুষ্ট হর তবেহ মঙ্গল | 

বাস্তবিক পৃথিবীতে শিল্পে ও বাণিজো যত নিপুণ লোকের মাঁবগ্তক ভয়, 

রাজকাধষো কখনও তত সংখাক নিপুণ লোকের আবশ্তক হইতে পারে 

না; কারণ রাজার কার্ধা অধীনস্ত প্রজার সভিত, তাহাদিগকে বেশা সন্থষ্ট 

করিবার দরকার নাই, কাবণ প্রতিযোগিতা নাই । বৈগ্তকাধো অসংখা 

প্রতিযোগী এবং অসৎখা প্র ; কাবণ প্রতোক গ্রাভককেই বিকষের 

সময় প্রভ় ভাবিতে ভয় । 

আমাদের দেশে বাণিজ্য কোনও দিনই অপমানজনক বলিয়' বিবেচিত 

হয় নাই । ব্রাঙ্গণ. ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত এই ভিন শ্রেণীই সমাজেব স্তম্ত ছিল । 

বৈশ্ের কার্ধা নিন্দনীর বলিয়া! গন্তু কিন্বা পুরাণকারগণ কখনও নিদেশ 

করেন নাই । তাহাদের মতে বৈগ্ঠও দ্বিজাতি মধ্যে গণা। বৈশ্যের 

বেদ পাঠে অধিকার আছে, ব্রাহ্মণের পক্ষেও অভাবের খেলায় বৈশ্যের 

কাধ্য অবলম্বনীয় । বে “বিশ শন্দ হইতে বৈশ্য পন্দ উৎপন্ন, ভাঙা 
সভ্যতাবাচক । পরবর্তীকালে বাবসায়ীরা মীজন, উত্তমর্ণ ও সাধু এই 
সকল নামে অভিহিত হইতেন ; ইভাতেও বাবসায়ীদের সম্ত্রম ক্চিত 

হইতেছে | বাঁণিজা ব্যতিরেকে ধনী ভওয়া বায় না। শানে কোন কোন 
স্থলে বৈঠ্ঠ শব্দের স্থানে “ধনী” শন্দের বাবার আছে । 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" পুরাতন শাল্্রীর কথা বলিয়া কেহ কেহ 
ইহাকে 'অগ্রাহ্গ করিতে পারেন ; কিন্তু বাণিজা না হইলে এরশ্বর্যা হয় না, 

তাহা! আমেরিকা ও ইংলগু প্রভৃতি দেশের অবস্তা আলোচন! করিলেই 

স্পষ্ট প্রমাণিত হয় | ফলতঃ বাণিজাই ন্মর্থশালী ভইবার প্রধান উপায় । 

৩, 



বাণিজ্য | ৫ 

সমবায় প্রথা 0০০-০১1১০০৮০ 5550518) মতে বাবসায় চলিতে আরম্ভ 

করিলে ব্যবসায়ের লাভ কতক পরিমাণে কমিয়া বাইবে, কিন্ত শিল্গী, কৃষক 

ও বাবসায়ের কম্মচারীদের আয় বাড়িবে । 

ব্যন্বসাস্ত্রীল্ল অধ্৪সতন্নেল্ল কাল্রল £_অসম্ত্রম 
বোধ জন্মিলেই ব্যবসারীর পতন নিশ্চয় । 

পুরাতন ব্যবসারী-শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ অন্ত্রম বোধ জন্মিতেভে । এক 

জন মুদির ছেলেকে, কুমিল্লায় আমাদের কাপড়ের দোকানে নিষুক্ত 

করা ভহইয়াছিল। সেই খানে মুদি দোকান খুললে পর এই ছেলেকে 

মুদি দোকানে কাঁজ করিতে বলিলে, সে প্রথম আপত্তি করে) 

বিশেবরূপে বাধ্য করিতে বাওয়ায়, সে কাজ ছাড়িয়া যায় | 

একজন পুত্রাতন শ্রেণীর বাবসারীর পুর্বপুরুষ বাবসাম্জের দ্বারা অর্থ 

উপাজ্জন করিয়া, তালুকদার হইরাছিলেন। তাহাদের সম্প্রতি কোনিও 

বাবসার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, চমকিয়! ঘৃণার সহিত বলিলেন, 

“আমাদের কোনও ব্যবমার নাই, শুধু তালুক” । 

বাবসায়ীরা বাবসায় ন। রাখিয়া, সমস্ত অর্গের দ্বারা ভালুক বা! জমিদারী 

কিনিলে শীঘ্রই অলস ভইঘ। পড়ে এবং বাষ বাহুলা করাতে খণজালে 

জড়িত হয এবং সেই দ্রারে তাভাদের জমিদারী বিকাইয়া যায় । 

পাপাাশিীসী রী পস্পিসিশসট পতিত সপ 



২। বৈশ্যোচিত প্রকুতি ও কুচি নির্ণয় । 

[ এখানে জান্তিগত বৈশ্তের কথা বলা হইতেছে না; বিন্ক জাতিগত 

এ মধ্যে অনেকেই আমাদের আলোচ্য-গুণগত-বৈশ্ঠ-শ্রেণী-ভুক্ত 

সুতরাং সাধারণতঃ জাতিগত রৈঠ্যেরা বাবসায় সম্বন্ধে আমাদের আচীা- 

স্তানীয় |] 

আমাদের দেশের অভিভাবকগণ স্টাভাদের স্ব স্ব রুচি, অভিলাষ 'ও 

আবশ্যকতা অনুসারে বালকগণকে নে কোন বাবসায়ে (7০995107 

প্রবেশ করাইয়া থাকেন : যাঁভারা কাজ করিবে তাভাদের তাভাতে কচি 

আছে কিনা এবং সেই কাজ করিতে যে সব শুণের আবশ্তক তাভাদের 

সেই সমস্ত গুণ আছে কি না তাভী উহার জানা আবশ্তক বোধ 

করেন না। যদি ভাগ্যগ্ুণে উপযক্ত বালক আয্মোপঘোগী বাবসায়ে 

পড়িয়া ধায় ত মঙ্গল, পক্ষীন্তরে বালিক নিজ রুচি ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন 

বিভাগে পড়িয়া গেলেই মাটা । অভিভাবকের বিভাগ মনোনয়নের দোষে 
সহস্র সঙ্গ বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কুদ্ধ ভয়। তাঁভাঁদের নিজ 

নিজ কুচি 'ও গুণানুযায়ী বিভাগে প্রবেশ করিলে হয়ত তাহাবা 

বড়লোক ভইতে পারিত। কোন কন্ম্েরই যোগ্য নয়, এপ লোক 
সংসারে বিরল । লেখক কালেক্টরীতে ৮ টাকা বেতনের ভেভ্পিয়নের 

পদপ্রার্থী ভইবীও কৃতকার্যা ভইতে পারে নাই। তাভার রুচি 'ও 

প্রকৃতিগত বিভাগ বাবসায়ে প্রবেশ না কৰিলে এতদিনে তাহার 

বিংশতি মুদ্রার অধিক বেতন কখনই ভইত 

স্কুলে বা বাড়ীতে বালকগণের 'প্রক্কৃতি উ নির্ণীত ভওয়া অতাবগ্ঠক 
এবং তদন্ুসারে তাভাদের বিভাগ মনোনীত ভওয়া উচিত। তাভার 



বৈশ্তোচিত প্রকৃতি ও রুচি নির্ণয়। ৭ 

উপায় এই যে, বালকগণকে পর্যায়ক্রমে অস্কশান্্র, সাহিতা, রসায়ন, 

বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠে এবং স্ুত্রধর, কর্মকার, স্বর্ণকাঁর, দঞ্জি 

প্রভৃতির কাধ্যে নিয়োগ করিয়া রুচি নির্ণয় করা । তদনন্তর বালক 

মিতবায়ী কি না, ইভা সব্বাগ্সে পরীক্ষা করিয়া পরে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা 

উচিত । “যার কাঁজ ভারে সাজে, অন্ত লোকে লাঠি বাজে ।” ব্যবসায়ীর 
পক্ষে এমন সত্ত্য কথা আর নাই । ষেবাক্তি ব্যবসায় করিতে চাহে, 

বাবসায় ভাশার সাজিবে কি না এইটি সর্বাঞ্জে দেখা কর্তব্য । ব্যবসায়ে 

পনাগম ভর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁউ বলিয়া পুথিবীব বাবতীয় লোকই 

ব্যবসারী হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাউ । কুচি ও প্রক্কৃতি অনুসাত্রে 

জীবনের অবলম্বন বাছিয়া লঈতে ভইবে। অনেকের মতে মন্ত্র যে গুণ 

ও প্রকৃতি অন্তসারে বর্ণাশ্রম ধন্মের প্রতিষ্টা করিনা গিয়াছেন, ইহার 

শ্ঞায় কক্সাদশিতার কাধ্য আর তইতে পারে না । উইলিয়ম পিটের মত 

মন্ত্রী সহসা জন্মে না, নেপোলিয়নও তীভার অসাধারণ প্রতিভার প্রশংসা 

করিয়। গিয়াছেন । কিন্ক যে পিট ইংলগের প্রধান মন্ত্রীর বেতন পাইয়াও 

মুত্তাকালে পর্বত প্রমাণ খণ রাখিয়! গিয়াছিলেন, তাহাকে বাবসায় 

করিতে দিলে তিনি কিরূপ কতকার্ধা ভইভেন, ভাভা বলা বায় না। 



৩। বৈশ্োচিত শিক্ষা । 
বৈশ্তের অর্থাৎ ব্যবসায়ীর উপযোগী শিক্ষা ছুইপ্রকার £- বিদ্ভাশিক্ষা 

ও কাধ্যশিক্ষা | 

(ক) বিদ্যাশিক্ষা । 

বালকগণের মনোবৃত্তির স্ফৃত্তির যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে এইরূপে 
শিক্ষা দেওয়া! উচিত, তজ্ভন্য বালকগণের মন সন্ভষ্ট রাখিয়া তাহাদিগকে 

পড়াশোনার দিকে বিশেষরূপে মনোযোগ দিতে বাধা কর! উচিত । পড়ী- 

শোনায় যে বালকের যত কম মনোযোগ, তাহাকে অমনোযোগিতার আর্ত 

দেখিলেই তত ন্রাপ্ব কার্যকরী শিক্ষার বিভাগ নির্ণর করিয়া গন্তব্য পথে 

প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত । তাহা না করিলে বালক অনিচ্ছাসন্দে 

বিদ্ভালয়ে যাইয়া নানাব্ধপ দুষ্টামি করিতে থাকে এবং ক্রমে ভ্রমে অলস, 

অকন্মণ্য ও দুশ্চ্রিত্র হইয়া পড়ে | এইরূপে দেখা গিয়াছে বে, অমনোযোগী 

বালকও সংসারে 'প্রবেশানন্তর সপে থাকিব! অনেক স্কলে বিশ্ববিষ্ঠা- 

লয়ের উপাধিধারী বালক অপেক্ষাও অধিক অর্থ উপাঙ্জন করে ও 

অধিক কার্যাকর হয়। শাক্ সক্জির পরিত্যক্ত অংশ সমূহের দ্বারা 

প্রস্থত ছেচড়ার ব্যঞ্জন যেইরূপ উৎকৃষ্ট হয়, সেইরূপ মুর্খ বালককে ও সময়ে 

সময়ে কোন কুষি, শিল্প 'ও বাণিজ্যের শ্রেণী বিশেষের উপযুক্ত হইতে 

দেখিতে পাওয়া বায় | 

বালকগণকে কখনও অলসভাবে সময় যাপন করিতে দেওয়া উচিত 

নহে। কাজ না থাকিলে অনাবশ্তক কাজ দেওয়া উচিত নতুবা! তাহারা 

কার্যাভাবে কুকাধ্য কির থাকে । 
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পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণ, বাঁলকগণের যদিও বিশেষনপ প্রকৃতি ও 

রুচি নির্ণয় করেন না, তথাপি তাহার! বালকগণকে প্রায়ই এক শ্রেণীতে 

৩1৪ বৎসর থাকিতে দেন না । প্রবেশিক1 পরীক্ষায় কোনও বালক ২১ 

বৎসর অকৃতকার্য হইলেই তাহাকে কোন না কোন কার্ষো শিক্ষানবিশ 

সনঘুক্ত করিয়া দেন। 

(১) স্পিক্ষব্ লিন্ব্বাচিল্ন 1--অন্পবয়স্ক ও ক্রোধনস্বভাব বাক্তির 
দ্বার! শিক্ষকতার কার্ধা ভালবরূপ সংসাধিত হয় না। ইহার জন্ত বয়স্থ, 

ধীর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির আবগ্তক | ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে শাসন করা উচিত 
নাতে ; কিরূপ শাসন তাহার উপঘোগী, তাহা ভালরূপ চিন্তা করিয়া তবে 

শাসন করা উচিত। অল্পবয়স্ক লোকের হান্তে শাসনের ভার থাকিলে 

বালককে বিশেষ ছুঃখ পাইতে হয় । 

(২) শ্শিশুক্ঞালেন শ্পিক্ষ] ।--আবশ্তকমত বালককে প্রভার 

করিতেও হয়, কিন্ত বিনা প্রহারে যদি কাজ চলে, তবে তাভার উপায় চিন্তা 
করা উচিত। বালক বালিকারা নৃতন দোষ করিলে যত কম শাস্তি দিয়া 
দোষ সংশোধন হইতে পারে সেইরূপ করা কর্তবা। যাহাতে বালক 

পুনব্ধার দোষ করিবার সুযোগ না পায়, ভজ্জন্য বিশ্বস্ত লোকের ভস্তে 

তাঁভার উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার দেওয়া বা অন্তপ্রকারে তাহাকে সেই 

দোষ হইতে নিরস্ত রাখা উচিত । দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতেছি £--আমার 

স্বর্গগত পুত্র মন্মথ ৩।৪ বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা সিমলার বাসার 

নিকটস্থ সব বাড়ীতে যাইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিত এবং মধ্যে মধ্যে 

অন্ঠ ছেলেদের দেখাদেখি ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে উঠিয়া! কতকদূর যাইত । 
এইজন্য তাহাকে ২া১ দিন খুব প্রহার করিয়াও কোন ফল হয় নাই। 
কিন্তু শ্রী জেলার অন্তর্গত বামৈ নিবাসী রাজচন্ত্র বায় মহাশয় একজন 

অতিরিক্ত বাসার চাঁকর দিয়াছিলেন, সেই চাকরের হাতে বিশেষ কার্য্য 

ছিল না, স্থতরাং মন্মথকে সঙ্গে রাখার কাজ তাহাকে দিলাম। সেই 
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চাকরটা প্রায় একমাস থাকিয়া! পরে চলিয়! যায় কিন্ত সেই সময় হইতে 

মন্মথের অভ্যাস পরিবর্তন হইয়া! গেল, সে আর কোথাও যাইত নাঁ। 

(৩) উ্উপ্পাপ্বিহীন্ন ভভ্রজ্নোক্ 1 আজ কাঁল আমাদের 

দেশে ভাঁকিম, ব্যারিষ্টার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ডাক্তার এবং অধিক 

বেতনভোগী কেরাণীগণও সনত্রান্ত শ্রেণী বলিয়া গণ্য। এ সমন্ত পদ 

পাইতে হইলে বিশ্ববিদ্ভালয়ের কতিপয় উপাধি প্রাপ্ত ভওয়। আবশ্যক | এ 

সমস্ত উপাধি অল্প লোকের ভাঁগ্যেই ঘটে । তজ্জন্য উক্ত পদসমুহ প্রাপ্ত 

হওয়া! সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । সুতরাং বিশ্ববিদ্ভালয়ের উক্ত কঠিন 

পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সমাজে তাহাদের একরপ স্থান 

নাই বলিলেও অত্যন্ত হয় ন! । উক্ত পরীক্ষা সমূহে কৃতকার্য ভওয়ার গুণ 

বাতীত, মানবের বে অন্য গুণ থাকিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাধি 

লাভই যে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে, তাহা আমাদের ভদ্র সযাজ 
ত নভেন। হাকিম, উকিলের পদ ব্যতীত সমাজে যে আরও উচ্চ 

পদসমূহ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাত না থাকায় অনেকেই ৫1৭ বার 

একই পরীক্ষ' দিয় স্বাস্থা নষ্ট করিরা থাকে । 

(৪) স্সল্ীল্ষ। পদ্জন্ভি 1-_ভালরপ বিগ্ভাশিক্ষী করা বুদ্ধিমান 
ও মেধাবী লোকের অতি পরিশ্রমসাধ্যকার্ধয, কিন্তু ইহার যাবতীয় শাখা ও 

বিভাগ শিক্ষা করিবার উপহুক্ত মেধা ও বুদ্ধি সকল বালকের থাকে না । 

তজ্জন্য পরীক্ষার অন্যান্য বিভাগে বিশেষ ব্যৎপত্তি থাক স্বত্বেও কোনও 

এক বিভাগে কৃতকাধ্য হইতে না পারিলে বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ 

একবারে কুদ্ধ হইয়া যায় । এই বিষম পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়া না গেলে 

বালকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষাতি। যদিও আজকাল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

কর্তপক্ষগণ পরীক্ষার বিষয় সমূহ নির্বাচনে বালকগণের কথঞ্চিৎ 

সুবিধা বিধান করিয়া দিয়ীছেন, কিন্তু ইহাঁও বালকগণের পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযোগী ভয় নাই । পরীক্ষার যে কোন এক বিষয় শিক্ষা বালকগণের 
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বাধাতামূলক রাখিয়া পরীক্ষা দিবার অন্্মতি দিলে তাভাদিগের বিশেষ 
সুবিধা ভয়। : ইহাতে থে বালকের যে বিষয়ে বিশেষ অন্তরাগ থাঁকে, 

সে তাহাই ভালরূপ শিক্ষা করিয়া সেই বিষয়ের উন্নতিতে যত্ববান্ হয় 
নচেৎ বিশ্ববিষ্ঠালরের আধুনিক নিয়মান্ুসারে যে বিষয়ে তাভার কোনও 

অনুরাগ মাই বাঁ,যে বিষয় তাহার বোধগমা হয় না, সেই সব বিষয় কণ্িস্ত 

করিয়া কোন প্রকারে সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ ভয়। ইহ" শারীরিক ও মানসিক 

বিশেষ অনিষ্টজনক | পরীক্ষায় ৩।৪ বিষয়ের শিক্ষা বালকগণের সম্পূর্ণ 

ইচ্ছাধীন ভওয়া উচিত । উক্ত চারি বিষয়ের মধ্যে কোনও বালক যদি 

মাত্র ৩ বিষয় বা ২ বিষয় শিক্ষা করিয়া, সমষ্টিতে পাসের উপযোগী নম্বর 

প্রাপ্ত ভয়, তবে তাহাকে পাস করিয়া দেওয় উচিত । প্রশংসা পত্রে 

কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাঈয়াছে, ভাতা! লিখিয়। দিলেই কম্মচারী নিয়োগ- 

কারীর পক্ষে অসুবিধা থাকে না । 

(৫) লেখাপড়া শ্পিখিবাল আবস্টকতা1 1 সকলের 
পক্ষেই লেখাপড়া শিক্ষা বিশেষ আবশ্তক । কোন বিষয় উতকুষ্টরূপে 

করিতে যাইলেই বৃদ্ধির আবশ্তক তাহা একমাত্র লেখাপড়া দ্বারাই 
বদ্ধিত ও মাজ্জিত হইতে পারে । অধিকন্ত উচ্চশিক্ষিত ও বাব্সায়োপযোগী 

গুণযুক্ত লোক ব্যবসায়ে প্রবুত্ত হইলে তিনি যেরূপ সন্ত্রম প্রীপ্ত হয়েন, 

সেরূপ অশিক্ষিত ব্যবসায়ীর ভাগো ঘটে না । সন্ত্রম বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 

(৩) “ভলহ্খাক্পড়া শ্শিল্কান্ল হেঙগাম্য । পাশ্চাতা প্রথায় 

উচ্চ-শিক্ষিত লোকের বাবসায় আরস্ত করিবার পথে অনেক অন্তরায় 

রৃহিয়াছে । কারণ উচ্চশিক্ষার দরুণ তাহাদের চালচলন বড় হয়; সুতরাং 

তাঙাদের অধিক আমনের প্রয়োজন ; বেশী আয় করিতে হইলে অধিক 

মূলধনের আবশ্তক ; অধিক মুলধনে অধিক ক্ষতির সন্তাবন! । কাজে 

কাজেই ধাভাদের অধিক মূলধন সংগ্রভের শক্তি আত্ছ তাহারা অধিক 
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ক্ষতির ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়েন ; এবং ধাহাদের অধিক মূলধন সংগ্রহের 

সামর্থ্য নাই তীহারা ত ছুরবস্থা বশতঃ বৃহৎ ব্যবসায়ের সংকল্প তাগ 

করিতেই বাধ্য হয়েন। আর এই উভয় পক্ষই উচ্চশিক্ষিত হওয়ার দরুণ 

অল্প-আর্মবিশিষ্ট অথচ গুরুতর-পরিশ্রম-সাপেক্ষ-ক্ষুদ্র-ব্যবসাঁয়কে অবজ্ঞার 

চন্সে দেখেন । বিশেষতঃ উপযুক্ত আগ্র-বিশিষ্ট চাকুরীর পথ সম্মুখে উনুক্ত 

থাকায় তাভারা তাহাই অবলম্বন করেন । বস্তৃতঃ ব্যবসায়ক্ষেত্রে উচ্চ- 

শিক্ষার বিশেষ আন্ুকুলা, করিবার শক্তি থাকা! সত্ত্বেও ই অনেকস্থলেই 

বাবসারের প্রতিকূলে হইয়া পড়িয়াছে। 

বাবসাম়ীর পক্ষে চিঠি ও টেলিগ্রাম্ প্রভৃতি লেখা '৪ পড়ার উপযুক্ত 

পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্তক; এবং রেল ও 

টানার কোম্পানি প্রভৃতি ও গবর্ণমেণ্টের সহিত বিষয্নকাধ্য চালাইবার 

জগ্মাও উৎরাজী জানা আবগ্তক ; কারণ তাভাদের কার্য ইংরাজী 

ভাষায় চলে । 

(৭) অল্প ব্বিদ্য। ভস্ল্ক্জী 1-ককষক, স্ত্রধর প্রড়তি 
শ্রেণীর বালকগণ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিরা' উচ্চপদ 

পাইলে তাহাদের ভালই হয়; কিন্ত যাহারা অল্প বিদ্ভাশিন্মী করে, অথচ 

নিজেদের জাতিগত ব্যবসারে সম্পূণ অনভিজ্ঞ থাকে তাহাদের দুর্দশার 

সীমা থাকে না । ভাভার। রীতিমত বিদ্যা না জানায় চাকুরী পায় না, 

অধিকন্ত পিতুপিতামহাদির ব্যবসায় জানা না থাকায় তাহ। করিতে লজ্জা 

বোধ করায় তাহাদের অন্ন হয় না । তাভার! যদি বিদ্ভাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 

স্বস্থ বাবসার শিক্ষা করিত. তবে বিস্তার সাভাযো নিজেদের জাতীয় 

ব্যবসারে তাভাদের মমব্যবসারী লোকেদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে 

পারিত । 
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(খ) কার্যাশিক্ষা। 

পুস্তক পাঠে বাবসায়-কার্য্য শিক্ষা হয় না । বাবসায়ীর নিকট চাকুরি 

করিরা বা শিক্ষানবিশ থাকিয়া ব্যবসায় কার্য শিক্ষা করিতে ভয়। 

বৈশ্ঠোচিন্ঠড গুণবিশিষ্ট লোক শিখিয়া বাবসায় করিলে কৃতকার্ধা » ওয়ার 

বিশেষ সম্ভাবনা ; বে দৈবদুর্বিপাক অনিবার্য | 

(১) নিন্গলিখিতি হিন্বস্মগুলিন শ্শিক্ষণীক্তর £- 
সামান্তরূপ শ্ত্রধরের, ঘরামীর 'ও সেলাই কাজ জানা আবশ্ঠক ; কারণ 

এই সব কাঁজের লোকদিগকে আবশ্যকমত পাওয়া ধায় না, এবং সামান্ত 

দরকার হইলে আসিতে চার না, আসিতে চাভিলে মজুরি অনেক চায় এবং 

তাহাদিগকে ডাকিতে ও দরদস্তর করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, নিজে 

কাজ জান! থাকিলে তার সিকি সময়ে কাজ হইয়া যায় । 

(১) নিন্ষত্িহিত গ্রন্থি বহ্ধন্ন শুভিন শ্পিক্ষ নীক্ত্ঃ 
যথা €---ফীস, আন্ধ', বড়ি, বোতিল এব বামনা ইত্যাদি | 

(৩) সন্তরণ) দ্বিচন্র যানারোভণ (1)101175 ), অশ্বারোনণ এবং 

বুক্ষারোহণে পটুতা অনেক সময়ে অত্যন্ত বিপদ হইতে রক্ষা করে। 

হমভ্তল্স্ী স্পশিক্ষান্্ সহজ উপ্পান্স £ছুটী খালি 
কেরোসিনের টিন মুখ বন্ধ করিয়া! এক'গাছ দড়িদিয়া এমন ভাবে কাধিবে 

যেন উভয় টিনের মধ্যে অদ্ধ হাত দড়ি থাকে । কটিদেশের নীচে দড়ি 

রাখিয়া সাঁতার কাটিলে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না ও সহজে সীতার 

শিক্ষা করা যায়। 

(৪) ব্বর্ণান্ুুপ্রুন্মিক্ষ তালিন্| |. বর্ণানুক্রমিক ক্রমে 
তালিকা! প্রস্তুতের সহজ উপায় £__ প্রথম সমান আকারে 'কতকগুলি 

কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে, কাগজগুলি মোটা 

হইলে সুবিধা ভয়, তৎপর এই গুলির এক একটীতে এঁক একটী দ্রবোর ' 
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নাম লিখিতে হইবে, এই কাগজের খগুগুলি বর্ণানুক্রমিক সাজাইয়! সুতা 

দিয়! গাঁথির! নিলেই বর্ণানুক্রমিক তালিকা! হইবে | | 

(৫) স্গাগজ গণিব্বান্স সহজ উউপ্পীস্ কাগজের 
সংখা বা পুস্তকের পত্র গণিবার কন্ত কাগজ বিস্তার করিয়া (ছড়াইয) 

গণিবার সহজ উপায় দপ্তরীর নিকট হইতে শিক্ষা! করা কর্তবা, ইহা 

সব্বদ! প্রয়োজনীয় । 

(৬) বাক্সের উপর ব: চটের উপর নাম লেখার সহজ উপায় মার্কা 

মেন ভইতে শিক্ষণীয় | 

(৭) টাকা দেখিয়া ব' অন্ততঃ বাজাইয়া ভালমন্দ চেন ব্যবসায়ীর 

পক্ষে নিতান্ত আবশ্তক ৷ 

(৮) হিন্দী বল! ও পড়া শিখিলে অনেক উপকার হয়, কারণ ভারত- 

বর্ষের সব্বত্রহ হিন্দিভাষ! প্রচলিত আছে । 

(৯) সামান্ত রকম রান্না ও ইহার আনুষঙ্গিক কাধ্যগুলি জানা 

আবশ্যক, যথা £-_মাছ্ছকুট!, মসলা বাটা ইত্যাদি । 

' (১০) প্রতিকৃতি বিদ্ভা (10758190092), ) (অর্থাৎ চেভার। 

দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার বিদ্যা! )। 

ব্যবসায়ীর সর্ধদাই নূতন লোকের সহিত ব্যবসাঞ় করিতে হয়, সেই 
লোক সৎ, বুদ্ধিমান, এবং কম্মঠ কি না জান! সর্বদাই আবশ্তক হয়, এই 

বিষ্া জানা থাকিলে তাভাঁকে দেখিবামাত্রহই তাহার কতক বুঝা যায় । 
ইহার কিছু কিছু যদিও অনেকে জানেন, কিন্তু ইহা যে একটা! শান্তর এবং 

এই বিষয়ে অনেক গ্রন্ত আছে তীভ।' অনেকে জানেন না । 

(১১) ছাপাখানার প্রুফ্ দেখা শিক্ষা! । 



৪1 বৈশ্যোচিত গুণ। 

(ক) *অর্থ ব্যবহারের জ্ঞান, খে) লাভালাভ বোধ, (গ) অধাবসায়, 

তন্ময়তা, জেদ ও শ্রমশীলতা, (ঘে) কাধ্যততপরতা, ($) শাসন ক্ষমতা 

(015010)117), (চ) শৃঙ্খল, (ছ) পরিচ্ছন্নতা, (জ) অল্পনিদ্রতা, (ঝ) মিষ্ট 

ভাষিতা, মিতভাফিতা ও মুদ্রাদৌবভীনতা, (4) অনুনয়, (টি) অভম্কার- 
শূন্যতা, (ঠ) ধৈর্যশীলতা, 'ও ক্রোধহীনতা (ড) বুদ্ধি, (9) মেধা, 

(ণ) সততা ইত্যাদি । 

এই সকল গুণের অধিকাংশ জন্মগত, তবে ইভাদের সমস্তগুলিকে 

শিক্ষা '৪ অভ্যাস দ্বারা কিয়পরিমাণে বদ্ধিত করা যাইতে পারে। 

বৈশ্তোচিত গুণবিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়' শিক্ষা করিয়। ব্যবসায় 

করিতে :আরম্ত করিলে এবং বিধিমত কার্য করিলে অকুতকার্ধা হওয়ার 

সম্ভাবনা খুব অল্প । ইদানীং অনেক শিক্ষিত লোক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 

হইতেছেন বটে, কিন্ত তাহাদের মিতব্ায়িতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় বাবসায়োপযোগী গুণ সকল আছে কি না তাহ তীহার৷ পুর্বে 

বিবেচনা না করিয়া ব্যবসায় করিতে যাওয়ায় অনেকেই অকৃতকার্য 

হয়েন ও “সততা দ্বারা ব্যবসায় চলে না” বলিয়া! ব্যবসায়ের উপর অযথা 
দোষারোপ করিয়া থাকেন,। 

ধিনি যে ব্যবসায় করিতে ইচ্ছ! করেন, ব্যবসায় করিবার পুর্বে 
তাঁহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষানবিশ হওয়া আঁবপ্তক । এজন্ত তাহার কোন 

ব্যবসায়ীকে গুরুপদ্দে বরণ কত্পিয়া তীহাঁর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ 

করিতে হইবে । এই সম্বন্ধে এই অন্তরায় যে অনেক ব্যবসাম়্ী শিক্ষা- 
নবিশকে ব্যবসায় শিখাইতে স্বীকৃত হয়েন না । তাহার একমাত্র কারণ, 
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এই বে এই সকল শিক্ষীনবিশেরাই অনেক স্থলে বাবসায়ে প্রবুস্ত হইয়াই 

গুরুর বাবসায়ের অনিষ্টসাধন করিতে 'যত্ববান ভয়েন। এইরূপ বাবভার 

না করিলে ব্যবসায় শিক্ষা দিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি থাঁকিত বলিয়া! 

বোধ ভর না। বাস্তবিক গুরুর ক্ষতি না করিয়া তাভারা নিজেদের 

“উন্নতি যে করিতে না পারে এমত নহে; 'তবে গুরুর অনিষ্ট করিয়া 
নিজের উন্নতি করা সহজ বিবেচনা! করিয়া তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হয় । 

এইব্ূপ করা নিতান্ত অবৈধ ও অন্তায়। প্রথমে শিক্ষানবিশ ভাবে প্রবেশ 

করিবার সময় যে কত অনুরোধ ও অনুনয় করিয়! গুরুগ্রে প্রবেশ 

করিয়াছিল এবং কার্যাকালে গুরুর কত লোকসান করিয়া যে কার্ধা 

শিখিয়াছে তা ভুলিয়া যায় । 

(ক) অর্থ ব্যবহারের জ্ঞান। 

যে বান্তি আয় অপেক্ষা নিতান্ত অল্প বায় করে তাহাকে ক্লুপণ, যে 

আয়ের অনুযায়ী ব্যয় করে তাহাকে মিতব্যয়ী এবং যে আয় অপেক্ষা 

অতিরিক্ত বায় করে তাহাকে অমিতবায়ী বলা তয় । অর্থ বাধভার সম্বন্ধে 

বাধা ধরা নিয়ম বল! শক্ত কথা । আমার নৌধ হয় আমার নিজেরই এই 

সম্বন্ধে মত অটল থাকে না, সময় সময় পরিবন্তিত হয় তথাপি কত 
টাকা আয় হইলে পারিবারিক কোন্ অবস্থায় কত টাকা কোন্ বিয়ে 

ব্যয়, কত টাকা সঞ্চয় বা কত টাকা খণ করা যাইতে পারে, ইভা আয়ের 

হাঁস বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব নির্ণয় কর। আবশ্যক ৷ যদিচ সঞ্চয় 
অত্যাবশ্তক, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে অর্থ ব্যবহারের জন্যই 

'সঞ্জন করা হয়। সুতরাং নিজের ব! পারিবারিক বিশেষ অভাব উপেক্ষা 

করিয়! সঞ্চয় করা উচিত নহে । আঁয়-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্য়ও সাধারণতঃ 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাতাঁ করাও উচিত নতুবা অর্থের সদ্বাবহার ভয় না 
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কিন্ত য়ে পরিমাণে আর বাড়িবে সেই পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি করা 

উচিত নহে, কারণ সঞ্চয়ও তদন্ুসাবে বুদ্ধি করিতে হইবে, ইউরোপীয় 

ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে লাভ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই খরচও বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন। কিন্ত ভারতীয় পুরাতন শ্রেণীর বাবসায়ীর! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

লাভ বুদ্ধির অনুসারে খরচ না বাড়াইয়া কেবলমাত্র সঞ্চয়ই বৃদ্ধি করিয়। 

থাকেন, এবং তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ উক্ত সঞ্চিত 

অনায়াদলন্ধ অর্থ অপবায় করিতে থাকে । “আয়ের সময় পয়সাকে 

টাকা এবং ব্যয়ের সময়ে টাকাকে পয়সা ভাবিবে” ইহা পুরাতন বিচক্ষণ 

বাবসায়ীদের মত | 

এই সম্বন্ধে একটি পুরাতিন প্রস্তাব আছে ৫-_-এক বণিকের ঘরে কোন 

জমিদারের এক বুদ্ধিমতী কন্তার বিবাহের প্রস্তাব হইলে কন্তা অতাস্ত 
দুঃখিতা হইয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে সেই বংশের কোন কন্তার বণিকের 

ঘরে বিবাহ হয় নাই ; কিন্ত পিতার ইচ্ছামতে বিবাহ হইয়া গেল, এবং 

কন্ঠ শ্বশুরালয়ে গেল। একদিন কতকগুলি মাছি তৈলে পড়িয়া রহিয়াছে, 

এবং সেই মাছি গুলি টিপিয়া তৈল বাহির করা হইতেছে ইহ! দেখিয়' 

কন্তার পূর্ববসংস্কার দৃঢ় হইল এবং ভাবিল যে তাহাকে বাস্তবিকই অতি 

কপণের ঘরে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, এইখানে তাহার ভোগবিলাসের 

অনেক কষ্ট হইবে। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার 

মাথ। গরম হইয়া! শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তাহার চিকিৎসার জন্য 

স্কবিজ্ঞ বৈদ্ধ আসিয়া পীড়ার কারণ অনুসন্ধানে আর কিছুই জানিতে 

পারিলেন না, শুধু মাছি হইতে তৈল বাহির করিতে দেখাই রোগের কারণ 
অনুমান করিলেন, এবং সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এক সের 

সাচ্চা মুক্তা চূর্ণ করিয়া কন্তার সম্মথে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন । মুক্তা 

চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেই কন্াঁর শিরঃপীড়া আরোগ্য হইতে লাগিল, 
এবং চূর্ণ করা শেষ হইলেই পীড়া একবারে আরোগা হুইয়া গেল। কার্ণ 

ক 



১৮ ব্যবসায়ী । 

কন্যা বুঝিল যে, তাহার শ্বশুর দ্রবাদি সংরক্ষণে কূপণ হইলেও আঁবশ্বকীয় 

ব্যয়ের সময় জমিদার অপেক্ষাও অধিকতর মুক্তহস্ত | 

অনেক সময় দেখা যায় যে অমিতবায়ী প্রতিবাসীর দৃষ্টান্তে মিতবায়ী 

ব্যক্তিও আয় অপেক্ষা অধিক বায় করিয়া! ফেলেন। এই সব ক্ষেত্রে 

প্রায়ই আর্থিক অবস্থান্ভিজ্ঞ স্ত্রীপুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিত যাইয়া এইরূপ 
বিপদ ঘটিয়া থাকে । দৃষ্টাত্তস্বরূপ বলিতেছি অল্প বেতনভোগী অথচ 

অমিতবায়ী ৬ দূরদৃষ্টিবিহীন প্রতিবাসিগণ তাহাদের স্ব স্ব স্্রীপুত্রকে 
অনাবশ্তকীয় মনোরঞ্ক ও অল্পকালস্কায়ী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিতেছে 

দেখিলে অধিক আয়শীল অথচ মিতব্যয়ী ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রেরা উক্তবিধ 

দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দিতে গৃহন্বামীকে অনুরোধ ও আবন্তক হইলে 

অন্নযোগও করিয়া থাকেন । এ সব ক্ষেত্রে টাকা হাতে রাখিয়া স্ত্রী পুত্রের 

ইচ্ছার বিপরীতে কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ অপব্যয় হইতে 
সাবধান না হইতে পারিলে অর্থসাচ্ছলা হয় না এবং ছুঃখ পাইতে ভয়। 

উপার্জনকারী ব্যবসায়ে বা অন্তর্ূপে বত ধনই উপার্জন করুক না কেন, 

মিতব্যযর়ী না হইলে তাহার কখনও অর্থসাচ্ছল্য হয় না। 

আয় অপেক্ষা বেশী বায় করা কখনও উচিত নহে, কষ্ট সন্ক কর! 

উচিত, কিন্তু খণ করা উচিত নহে । বিশেষতঃ যে খণ পরিশোধ করিবার 

ক্ষমত| নাই, সেইরূপ খণ ও চুরি প্রায় একই কথা । বে খণ পরিশোধ 

করিবার সাধা নাই, সেই খণ যদি বন্ুগণ কৃপাপরবশ হইয়া কোনও কঠিন 

রোগের বিশেষ আশাগ্রদ চিকিৎসার জন্য দানস্বরূপ প্রদান করেন তাহা 

হইলে ইসা গ্রহণ করা অন্তায় নহে । কখনও সক্ষম হইলে খণ শোধ করা 

যাইবে, তাভা না ভইালেও সামাজিক অগ্যায় বা পাঁপের কারণ নাই । কিন্ত 

বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদির জন্য খণ করা অতান্ত অন্যার, কারণ হিন্দু শাস্ত্র 

কাঁরকগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে খণশোধ দেওয়া বাতীত খণ পাপের 

প্রীয়শ্চির্ড নাই । « 



বৈশ্তোচিত গুণ। ১৯ 

এই সকল অবস্থায় যাহার! টাক! ধার দেয়, তাহাদের অনেকেই ভাল 

লোক নহে, খণ দানের অন্তরালে খাতকের বাঁড়ীঘর আত্মসাৎ করি 

তাহাদের প্রধান উদ্দেপ্ত থাকে । ইহার! অমিতব্যয়ের পরামর্শ ও প্রশ্রয় 

(দয়া প্রতিবাসীর সর্ধবনাশের চেষ্টা করে। 

“খণং কৃত্বাশ্ৰতং পিবেং” খণ করিয়া ঘি খায় এইরূপ লোকও অনেক 

আছে এবং অন্তের ছুঃখ দেখিলে এইরূপ কাতর হয় যে আপনার ভালমন্দ 

বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে,.না এমন উদারতা দেখা গিয়া থাকে । 

লক্ষ্মীছাড়া হইলেও ব্যবসায় হয় না এবং উদার হইলেও ব্যবসায় হয় না৷ । 

যে ব্যবসায়ে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে উদারতা এবং সর্ধ- 

সময়েই বাবসায়ীর পক্ষে অমিতবায়ীতা ঘোরতর অনিষ্টজনক | 

যাহাকে জিনিষ কিনিয়া ও সেই জিনিষ বিক্রয় করিয়া তাহ! হইতে 

ভ্রই পয়সা লাভ ও তন্বার! অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে তাহার পক্ষে হিসাবী 

হওয়া কত প্রয়োজন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং ব্যয় বিষয়ে 
সাবধান না হইলে বাবসায় চলিতে পারে না । ধিনি অনেক মূলধন লইয়া 
বড় ব্যবসায় করিতে চাহেন তীহাকেও হিসাবী হইতে হইবে, কারণ 

হিসাবের উপরই লাভ, যাহাতে চারি পয়সা আসিতে পারে এইরূপ বুৰা 
যায় তাহাতে ছুই পয়সা ব্যয় কর! যাইতে পারে । কিন্তু ব্যবসায়ে অকারণ 

খোল! হাত দেখাইলে ছুইদিনে সব উড়িয়া যায় । ফলতঃ যে সকল গুণ 

থাকিলে ব্যবসায়ী হওয়া যায়, জ্িতব্ব্যন্সিত্াাহ ইহাদের সর্দপ্রধান। 

ম্মিতল্যন্কিতাল প্রচান্লক্ষ । সংসারে অর্থাভাবে যত 
লোক কষ্ট পায় তন্মধ্যে অধিকাংশেরই কারণ -অন্মিতব্যস্সিত1। 
আমার বিশ্বাস বঙ্গদেণীয় কৃষকগণ মিতব্যয়ী হইলে তাহাদিগকে দুভিক্ষের 

যন্থণায় কষ্ট পাইতে হইত না । থষ্টান এবং ব্রাহ্মগণ ধর্ম প্রচারের জন্য 

বছ অর্থবায় করিয়া থাকেন, মিতবায়িতা প্রচারের জন্য তাহার কতক অর্থ 

ব্যয় করিলে বিশেষ উপকার হইত । 



২৬ বাবসায়ী। 

অন্পীচ্তজ্জ্র । মালিক এবং অধিকাংশ কর্মমচারীরাই টাকা, কড়ি 

এবং মূলাবান জিনিষগুলি সযত্বে রক্ষা করে এবং বৃহৎ বুহৎ ব্যাপাবের 

বায় সংক্ষেপ করে । অল্প মুলোর দ্রবাদির যত্ব কম্মচারীর। প্রায়ই কম 

করে। মালিক যদি সেই ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যাদির রক্ষা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ব্াপারেও ব্যয় সংক্ষেপ না করেন তবে অপচয় হইয়া থাকে এব নিলে 

তিলে তাল প্রমাণ ক্ষতি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি রাখা 

আবগ্তক । আমাদের গবর্ণমেন্ট সামান্ত সামান্য অবাবভার্য্য জিনিম বিক্রয় 

করিয়' প্রভূত আয় করিয়া থাকেন । 

হালাল জমাজ্র। (9515 01 11%172) ব্যবসায়ীর খরচেব মাত্রা 

বথাসম্ভব কম রাখা উচিত ; কারণ আগামী মাসে বা বর্ষে কি আয় হবে 

জানা নাই । আয় অন্সারে খরচ না করিলে লোকসান হইবার সম্ভাবনা । 

মূলধন বুদ্ধি বিষয়ে সর্ববদ! দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ মূলধন বুদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে 

ব্যবসায় বড় হয়, ও ভবিষ্যতে আয় বাড়ে । 

অধিকাংশ কন্ম্োপজীবিগণ তাহাদের সমস্ত আয় খরচ করিয়া ফেলেন 

কেন কেহ বাঁ খণও্ড করেন । বাহার! সাধারণ জীবনযাত্র। নির্বাভের 

জন্যই ধার করেন, আকম্মিক বিপদে তাহাদের ভ্র্গীতি চিরকাল । আহারের 

বা ব্াবতারের দ্রব্যাদি সম্তা হইলে তাহারা, অতিবায় করিয়া থাকেন। 

%০ দুই আন! সের হিসাবে /১ সের ছুগ্ধ কিনিতে যাইয়া দর সস্তা দেখিলে 

অর্থাৎ /০ এক আন] ভিসীবে সের হইলে /১ সের স্থলে /৪ চারি সের 
দুগ্ধ ক্রয় করেন । তাহা না করিয়! /১. সের ক্রয় করাই উচিত ৷ অস্ততঃ 

/২ দুই সের খরিদ করিতে পারেন অর্থাৎ তাহাদের বজেটের | বায়ের 

লির্দিই সীমার মধ্যে থাকা কর্তব্য । তবে তাহারা এইরপণ্ড করিতে 

পারেন যে সন্তার দিনে /৪ সের ঢগ্ধ ক্রয় করিয়া অন্য দিনে তগ্ধ না 

কিনিতে পারেন, কিন্ত তাভাতে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। 

প্রতোক চাঁকুরিয়ারই তাতার আয়ের কিয়দংশ সঞ্চয় করা! উচি .ং ণে 
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এরথম বয়সে অল্প আয়ের সময় যাহার! সঞ্চয় করিতে না .পারে; তীছারা 
শেষ বয়সে বেনী আয়ের সময়ও প্রায়ই সঞ্চয় করিতে পারে না। কোন 

কোন শ্রেণীর সংসারত্যাগী পুক্ষষদেরও এক মাঁস ঘা এক বংসরের খাদ্য 

সঞ্চয় করিবার বিধি আছে । 

আজকাল হিন্দুসমাজের পক্ষে প্রচলিত বিবাহ শ্রাদ্ধাদির ঝয় নির্বাহ 
করিয়! অর্থাদি সঞ্চয় করা একদ্ূপ অসম্ভব । অধিক বিত্তশালী লোকেরা 

সহজে বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে যেরূপ বায় করিতে পারেন, লৌকিকতা বক্ষার 

অনুরোধে সেইরূপ ভাবে কার্য নির্ধান্ করিতে যাইয়া মধাবিৎ শ্রেনীর 

অনেককেই সর্বস্থাত্ত হইতে দেখ! যায়। যাহার! বিবাহ শ্রাদ্ধাদিকালে 
অধিক অর্থ বায় করিতে ইচ্ছ। করেন, তাহারা যদি উক্ত কার্ধ্যাদিতে 

ষথাসম্ভব অল্প বার করিয়া কার্য সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে দমাজৈর অন্ত 

লোকেরাও অল্প খরচ করিয়া স্ব শ্ব কার্ধা অল্পব্যয়ে নির্বাহ করিতে 

পাঁরেন। যদি তাহাদের বায় বাহুল্য করিয়া, আমোদ করিবার ইচ্ছা 
প্রবল থাকে তবে তাহারা বিবাহাদিতে বায় সংক্ষেপ করিয়া নৃতন পর্ব 
অর্থাৎ তুলাপুরুষ, সর্ধবজয়াব্রত, পঞ্চাগ্সি প্রভৃতি করিয়া যদি দেই উপলক্ষে 

বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন ও দীন দরিদ্রকে অনাদি দান 

করেন তবে তাভাদের প্রতিবাসীরা তাহাদের অনুকরণ করিতে প্রয়াসী 
হয় না । অপব্যযীর আয় যত বেশী হউক না কেন ব্যয়ও বেণী হইবে, 

সঞ্চয় থাকিবে না। 

অল্নক্ষষিত স্নঞ্ওজ্্ | যাহারা আয়ের কিয়দংশ সঞ্চয় করিবার 

জন্য বথাসাধা চেষ্টা কৰিয়াও অকুলান বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য হন না 

সাভার অন্য এক উপায়ে ব্যয়ের কিঞ্চিৎ অংশ বাঁচাইতে পারেন । ইহাতে 

তাহাদের সাংসারিক অত্যাবশ্যকীয় অভাঁবও থাকিয়া! যায় না, অধিকন্ত 

কিছু কিছু সঞ্চয়ও হইয়া থাকে । দৃষ্টাস্তন্বরূপ ইহা' প্রদর্শন করা! যাইতে 
পারে যে, যে ব্যক্তির ২৫২ টাকা মাত্র মাসিক আয় অথচ সমস্তই ব্যান 
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করিয়া ফেলেন কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন না তিনি ইচ্ছা কৰিলে 
অক্রেশে চারি আন! সেভিংস্ ব্যাঙ্কে বা অন্তর মাসে মাসে জমা রাখিতে 

পারেন। বাহার! সদনুষ্ঠানে কিছু কিছু দান করিতে অভিলাষ করেন 

অথচ সংসারের অনাটন বশতঃ পারেন না তীাহারাও উিনিগিও রাডার 

স্বাভিলাষ পুর্ণ করিতে পাবেন । 

স্মহ্ি ভ্লস্পওস্্র ॥ মধ্যবিৎ ও দরিদ্র গৃহস্থপতীগণ পাকের পুর্বে 

দিবসের আহার্যা দ্রব্যাদি অত্ল্প মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সঞ্চয় করিয়া 

রাখেন, সময়ে তাহাতে বিশেষ উপকার হয় এবং অতিথি অভাগত 

আসিলে গৃহে দ্রবাদি না থাকিলেও উক্ত সঞ্চিত দ্রব্যাদি দ্বারা তাহার 

সৎকার করিতে পারেন । 

নিতব্যন্তিতা্প পল্সীক্ষা!। এগ্ু, কার্ণেগীর নাম সকলেই 
শুনিয়া থাকিবেন। তিনি ব্যবসার কবিয়! এত অর্থ উপাঞ্জন করিয়াছেন 

ঘে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা! বার করিতেছেন । 

ইচ্গার উপদেশ এই যে, যে বালককে ২২ টাকা দিলে এক মাঁস পরে সে 

দ্রই টাকা বাহির করিতে পারে, তানাকেই বাবসায় করিতে মূলধন দেওয়া 
মাইতে পারে । 

বালকদিগকে সমীন পরিমাণ ভাঁত ও তাহার উপযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়া 

২৪ দিন দেখিলেই বুঝিতে পারিবে শেষ সময় কাহার ব্যঞ্জন কি ভাতি 

বেশী থাকে । ভাত বেশী থাকিলে অমিতব্যয়ী, ব্যঞজন বেশী থাকিলে 

মিতবায়ী বুঝিবে | 

আমাদের গ্রামে একজন নিরক্ষর রজক বাস করিত, খণদান করা 

“তাহাবি বাবসা ছিল। কোনও লোক তাহার নিকটে টাকা ধার চাহিতে 

গেলে সে খাতককে তামাক খাওয়ার জন্ত অনুরোধ করিয়া এক কলিকা' 

স্থলে দেড়, কলিকা তামাক সাজিতে দিত। সেই সময় খণপ্রার্থী দেড় 
.কলিকা তামাক সাঁজিলে তাহাকে টাকা ধার দিত না, কারণ সে, মিত- 
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বায়ী নহে, সে খণ পরিশোধ করিতে পারিবে না । সে এক কলিকাস্থলে 

দেড় কলিকা তামাক সাজিয়াছে, অতএব ১২ টাকা স্থলে ১৯।০ টাকা খরচ 

করিবে। অল্প বিষয়ে যাহারা অমিতবারী তাহারা বৃহৎ বিষয়েও অমিত- 
বায়ী হইয়া থাকে । 

সময় সময় পোষাক দ্বারা এবং দোকান ঘরের অবস্থা দ্বারা বিসিক 

অর্থাৎ লক্্মীমস্ততা বুঝা যায় । 

(খ) লাভ।লাভ বোধ । 

ন্নিক্লা্প | লাভ ও লোকসানের সম্পূর্ণ হিসাবের নাম নিকাশ । 
ভিসাববোধ না থাকিলে মিতবাষিতার সহিত কাজ হইতেছে কি না 

বুঝিবার উপায় থাকে না । লাভ হইতেছে কি লোকসান হইতেছে 
বুঝিবার জন্ত আবশ্তকমত সাপ্তাভিক, মাসিক ও বাধষিক নিকাশ করা 

অত্যাবন্তক | প্রত্যেক বাবসায়ীর বিশেষতঃ 'নৃতন ব্যবসায়ীর সর্বদা 
নিকাশ করিতে হয়। নিকাশের সময় মজুত মাল ধরিবার জন্ত বৎসরের 
শেষে ১৩ দিন দোকান বন্ধ করা উচিত। সমবাবসার়ী সকলে বন্ধ 

রাখিলে কাভার্ও বিশেষ ক্ষতি ভইবে না । 

বেহিস্নালী ম্সিব্যন্সিত1 (05. 12০97925) ভাল 
নহে। হিসাব করিয়া মিতবাযী হওয়া উচিত। ২২ টাক! দিয়া এক- 

থানি খাল! ক্রয় করিলে তাহার দ্বারা বহুকাল কাজ চলে, সে ক্ষেত্রে 

প্রত্যহ এক পয়সার কলাপাত ক্রয় করা কর্তব্য নহে ।  4125075 ৮7156 

[০0100 0909115]% হওয়া কাহারও উচিত নভে । হাজার টাকা বেতনের 

এক সাহেব কম্মচারীর বেশী চুরুট খাওয়ার অভ্যাস ছিল বলিয়া সর্বদাই 
একটা বাতি জালিয়! বাখিতেন। তাহার উপরের সাহেব, অমিতবায়িত। 

বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে, তিনি দেখাইয়া! দিলেন, পুনঃ পুনঃ রিনি 
জালিতে অনেক সময় এবং অনেক কাঠি নষ্ট হর়। 



২৪. | ন্যব্সাকী |. 

(গ) অধ্যবসায়, তন্মফতা ও শ্রমশীলতা | 

অধ্যবসায় ও তন্ময়তা মানসিক গুণ, শ্রমশীলতা শারীরিক গুণ । 

(১) অন্যব্বস্লাস্্র ॥ অধাবসায় না থাকিলে জগতে কোনও 

কাধ্যই সম্পাদিত হইতে পারে না । শুধু ব্যবসায়ে কেন যে কোনও বিষ 

বা কার্য্যশিক্ষা অধাবসার সহকারে না করিলে তাহাতে কৃতকার্য হওয়া 

যায় না। বালক অধাবসায়ী না হইলে সে কখনই যথোচিত বিস্যাশিক্ষা 

করিয়া! তাহার নিজের ও সমাজের উন্নতি করিতে পারে না। পৃথিবীতে 
এ পর্যন্ত যে সকল মহদ্ব্ক্তি জন্ম গ্রহণ করিক্ তাহাদের শিক্ষা ও 

আবিষ্কারের দ্বারা মানব মণ্ডলীর বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন 

এবং ধাহারা স্বস্ব কার্যকলাপের দ্বারা চিরম্মর্ণীর হইব বহিয়াছেন 

তাহারা যে সকলেই অধ্যবসায়ী ছিলেন তাভার উল্লেখ নিশ্রয়োজন | 

ফলতঃ কোন মহৎ কাধ্য করিতে ফাইলেই অধাবসায় আবগ্তক | 

মাছ ধরিতে গেলেই যেমন গায়ে কাদা লাগে, তেমনই ব্যবসায় করিতে 

গেলেহ পদে পদে ঠকিয়া ও লোকসান দ্রিরা ছঃখ পাইতে হয়। কিন্ত 

“বে মাঁটীতে পড়ে লোক, উঠ্ভে তাই ধরে ।” যেমন পড়িতে পড়িতে, 

শশু দ।ড়াইতে শিখে তেমনি ব্যবসায়ে অনেকবার পড়িয়া তবে উঠিতে 

হয়| কিন্ত এইরূপ ছুই চারিবার বিফল হইলে যাহারা নিরুৎসাহ হইয়া 

যায় তেমন লোক বড় বাবসায়ী হইতে পারে না । ইংরাজীতে প্রবাদ 

আছে “18010751505 0118৮ 06 5000০১$- প্রথমেই বল৷ 

হইয়াছে যে, বাবসারীর পক্ষে সতর্কতার বিশেষ আবশ্তক ; কিন্তু এই 

সতকত! সত্তেও লোককে হয়ত বারংবার বিফলকাম হইতে ভইবে, 

তাহাতে দমিলে চলিবে ন।, আবার বল সঞ্চয় কাররা উৎসাহের সহিত 

কার্ধা করিভে হইবে। বড় ঝড় বাবপায়ীর জীবন আলোচনা করিলে 

দেখা যাইবে যে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি কাহারও ভাগো ঘটে না। বিলাতের 
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জোন্ঠাধিকারের আইনান্ুসারে দ্বিতীয় পুত্র সম্পত্তি পায় ন', কিন্ত জীবনের 

শেষভাগে অধাবসায় গুণে প্রায়ই দ্বিতীয় পুত্রকে প্রথম পুত্র অপেক্ষা ধনী 

হইতে দেখ! যান । 

বাবপায়রাজো বাধা পাওয়া অনেকটা স্বভাবিক বলিয়াই বোধ হয় । 

বধাও ভগবানের প্রতাক্ষ বাকা বলিঘ্! আমার বিশ্বাস। ব্যবসায়ের 

স্থান, মূলধন, কর্মচারী প্রভৃতি সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে 

যে উক্ত সমস্ত বিষয় সংগ্রভের বা নির্ধাচনের উপায় ঠিক হয় নাই। 

তজ্জন্য উক্ত উপায় তাগ করিয়া পুনর্বার বিশেষ চিন্তা করিয়া অপেক্ষা 

কৃত আরও সহজ'উপায় আবিষার করিয়া অদন্ুসারে কার্য আরম্ভ করা 

উচিত । যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনর্ববার বিশেষ বাঁধা আসিয়া কার্য কর! একরূপ 

অপস্তভব করিয়! না তোলে, ততক্ষণ পর্যান্ত কার্য করা উচিত। বিশেষ 

বাধা উপস্থিত ভইলেই বুঝিতে হইবে যে ভগবান উক্ত কার্ষো আর অগ্রসর 

হতে নিষেধ করিতেছেন । 

ব্যবসায় রাজ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাড়াইয়া থাকিবার যো নাই, যথা 

জনআ্োত; এক দল লোক পথ দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে, তোমাকে 

হয় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমান দৌড়াইতে হইবে, নয় পথ 

ছাড়িয়া এক পার্থ দাড়াইতে হইবে, আর তাহা না হইলে ধাক্কার চোটে 

মাটিতে পড়িতে হইবে । বাবসায় রাজ্যেও তদ্রুপ, হয় খাটিবে, নয় কাজ 

বন্ধ করিয়া দিবে, নতুবা তোমাকে “ফেইল” হইতে হইবে । 
অস্ব্ুহিঞ্ধ। ॥ সংসারে প্রতোক কার্যোই অস্তবিধা থাকে । 

অধ্যবসায়ী লোকেরা অস্থবিধা নিয়াই কাজ করে, তবে বিশেষ অসুবিধা 

গুলি সহজ-সাধ্য হইলে সেগুলি দূর করিয়া নেয়। অলস লোকেরা 

অসুবিধার আপত্তি দিয়! একে একে অনেক কাজ ছাড়িয়া পরে আর 

কোন কাজ করিতে চায় না, অলসভাবে কা'লযাপনই সুবিধা মনে করে। 
(৯) শ্ক্মক্করতত1। কোনও বিষয়ে এক মন প্রাণ হইয়া, 



তি ব্যবসায়ী ] 

আহার নি্রার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ন রাখিয়া! চেষ্টা করার নামই তন্ময়তা | 
“তারে না ভাঁবিলে তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে ন! ভাবিলে, শুধু মুখের কথায় 

গৌরচীদ কি মিলে? ইহ! সাধুদের কথা, ব্যবসায় সম্বন্ধেও তাহাই । 
তন্ময় হইতে হইলে কর্তব্য কার্যোর সংখ্যা যথা সম্ভব কমাইতে হয় । 

অনেক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানার স্বত্বাধিকারিকে ডাক্তার হইতে 
দেখিয়াছি যদিও ভাল ডাক্তার হইতে পারেন নাই। আমি কিন্তু পাছে 
ডাক্তার হই, এবং তন্ময়তা নষ্ট হয় এবং বাবসায় নষ্ট হয়, তজ্জন্য ডাক্তারি 

বহি পড়িই নাই। 

ডাক্তার উকিল প্রভৃতি একস্থানে কিছুকাল থাকিয়া প্রসার ভাল না 
হইলে স্থানান্তরিত হয় । তাভাতে স্থান সম্বন্ধে তন্মতা নষ্ট করে, কাঁজেই 

কোথাও যাইয়া সুবিধা করিতে পারেনা । স্তপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীফৃত 

প্রতাপচন্্ মজুমদার মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছি, তিনি তাহার ভোমি ও- 

প্যাথিক স্কুলের উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, 

“তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইয়! প্র্যাকটিস কর, কিন্তু ৩ বৎসর “ই স্তান 
পরিত্যাগ করিও ন!, তবেই ব্যবসায় ভাল চলিবে |” 

ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইতে হইলে ব্যবসায়ই জ্ঞান, ব্যবসায়ই ধ্যান 
করিতে হয়, এমন কি রাত্রিতে গুইয়াও ব্যবসাম্ন বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়, 
কিন্তু চাকুরীতে বোধ হয় ওরূপ তন্ময় হইতে য় না, কাঁহাকে কাভাকে ও 

'আফিস হইতে বাড়ীতে কাজ লইপ্রা আসিতে দেখা যাঁয় বটে, কিন্ত 

বাহাতঃ বাবসায়ীর ন্তায় কার্ধা বিষয়ে তাভাদিগের সেরূপ উদ্বেগ বা মনঃ 

ধযোঁগ দেখা যায় নী । বাবসায়ীকে প্রথম অবস্থায় যেরূপ শারীরিক 

পরিশ্রম করিতে হর, সেইরূপ চিস্তাও করিতে ভয়। ব্যবসারীকে অবসর 

মমন্বে এবং রাত্রিতে শুইয়! শুইয়া পরদিনের কর্তব্য স্থির করিয়া রাখিতে 

হয়, যে তাহ নী করে সে ভাল ব্যবসায়ী হইতে পারে ন1। 

প্রকৃত ধর্মপিপান্জ ব্যক্তিগণের পক্ষে বাবসায় কার্য ততদুর গ্রশস্ত 
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নহে। কারণ ঈশ্বরান্ুরক্তি দ্বারা তন্ময়তা লাভ করিয়! ধাহারা ধন্য হইতে 

চাহেন, তাহাদের পক্ষে ব্যবসায়ই একমাত্র ধান, একমাত্র জ্ঞান হওয়া 

স্ুকঠিন। দুইটা বিরুদ্ধ বিষয়ে এক সঙ্গে তন্ময়তা লাভ অসম্ভব । ধন্ম- 
পিপান্থু বাবসায়ী বদি ঈশ্বর চিন্তাতেই সর্বদা নিমগ্ন থাকেন তাহা হইলে 

ব্যধসায় কার্যে অবহেলা করায় তাহাকে নিশ্চয়ই অকৃতকাধ্য ভইতে 

হইবে, তবে যিনি" জনক রাঁজার স্ায় দুইদিকই বজায় রাখিতে পারেন 
সেইরূপ লোক ছুর্লভ। ধাভাঁরা ঈশ্বর চিন্তাতে কিছু সময় অতিবাহিত 
করিতে চাহেন তাহাদের পক্ষে চাকুরী স্বীকার করা সুবিধাজনক | 

আফিসে কার্য করিবার নিদ্দিষ্ট সময় বাতীত অন্ত সময়ে তিনি ধশ্মতত্বের 

আলোচনা করিতে পারেন । উহাদের কারীকরী কাঁজ অভ্যাস থাকিলে 

স্থবিধাজনক হইতে পারে । মহাত্মা কবিরদীস বস্ত্রবয়ন বাবসায়ী ছিলেন । 

যুগীরা বোধ হয় বাস্তবিকই ধর্মপিপাস্থ ছিল এবং তজ্জন্তই কাপড় বুনার 

কাজ নিয়াছিল। 

(৩) চদ (দৃঢ় সঙ্কল্পতা )। ভাল কাঁজে রি মন্দ 

কাজে উচিত নহে । সন্তান 'ও ভূতাকে যেই কার্য করিতে আদেশ করা 

যাইবে তাহার না করিতে চাহিলে জেদ করিয়া করান আবশ্তক, নতুবা 

ভবিষ্যতে তাহারা আদেশ অবজ্ঞা করিতে থাকিবে । নীলামে জেদ করিয়া 

দ্রব্াদির মূল্য অনর্থক বৃদ্ধি করা উচিত নহে । অন্যায়ের বিরুদ্ধে 

সর্ধদাই জেদ করা! মানব মাত্রেরই কর্তব্য । 

(৪) শ্রচ্মম্ীভত্ত1 । ব্যবসারীকে যে অত্যন্ত পরিশ্রমী হইতে 

হয় এই কথা বল! নিশ্রয়োজন। যেরূপ পপ্িশ্রম করিলে চাকুরীতে 

খ্যাতি লাভ করা যায়, বাবসাব়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম 

করিতে হয়। বিশেষতঃ ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থায় হাঁড়ভাঙ্গ পরিশ্রমের 

প্রয়োজন । কিন্তু ব্যবসায়ীদের প্রথম অবস্থায় বিশেষ পরিআম করিয়া 

শেষে একটু আয়াসী হইলেও চলে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 
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বাবসায়ে এত পরিশ্রম হইলে লোকে চাকুরী না কবিয়া ব্যবসায়ে যাইবে 

কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রথমে অতিশয় পরিশ্রম 

করিয়া ব্যবসায় একবার ঠিক করিয়া লইতে পারিলে, এবং উপযুক্ত 
কন্মচারী পাইলে, পরে স্বত্বাধিকারী পরিশ্রম এইরূপ কমাইয়া দিতে 

পাবেন যে তখন অল্প পরিশ্রমে সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক পাইবেন । প্রথমে কিছু 
কাঠ খড় খরচ করিয়া! একবার চালাইয়া দিতে পাঁরিলে, এক্জিন প্রান 

আপনা হইতেই চলে ও পুরা ফল পাওয়া যায়; কিন্তু সব্বদা কার্য্যের 

জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং বেগতিক দেখিলেই হাল ধরিতে হইবে । 

সাধু ভাবে খাঁটিলে' তার ফল পাইবে । “ [70065019001 1050 

1১০ 15%92706৫” শিশু, বৃদ্ধ, পীড়িত ও পেন্সনার ব্যতীত সকলেরই স্ব 

স্ব জীবিকার জন্য পরিশ্রম করা উচিত, তাহা যেনা করে সে পৃথিবীর 

অনিষ্টকারী। অধিকন্ত পরিশ্রম বাতীত শরীর এবং মন ভাল থাকে না। 

(৫) পুরাতন শ্রেণীর বাবসায়ীরা সকলকে তাহাদের মত হইতে 

উপদেশ দিয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত গরীব তাভারাও 

আমাদের ধনীদের তৃলনায় 'ও আহার বিহারে অধিক ধনী এবং কাজের 

সদয় আবশ্তক মত মুটের মত কাজ করিয়া থাকে ; তাহাদের মধ্যে প্রায়ই 
গরীব নাই । বাজারে গিয়া খাগ্ দ্রবা কিনিবার সময় তাহার! অধিক 

মূল্যে ভাল জিনিষ কিনিয়া লইয়া যায়, ভাল ও পরিষ্কার পোষাক পরে, 

স্বথে স্বচ্ছন্দে থাকায় তাহাদের চেহারা সুন্দর হর, কিন্ত তাহারা হাট 
করিতে যাওয়ার সময় ২০৩০ মের জিনিষ মাথায় করিয়া হাটে লইয়! 

যাওয়াকে অপমান মনে করে ন! | 
অবস্থা ভাল থাকিলে সম্ভব মত ভোগ করিবে, কিন্তু আবগ্যক মত 

মুটের কাজ করিতে প্রস্তৃত থাকিবে । কাজে অপমাঁন বোধ করিবে ন। 

শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস রাখিবে । ভাল অবস্থার সময় বাজার হইতে 

মত্ত প্রভৃতি হাতে করিরা আনিবে, তবে ছুরবস্থার ময় মত্স্যাদি হাতে 
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করিয়া আনিতে কষ্ট হইবে না। চাকর থাকা সত্তেও সময় সমন্ন আমার 

স্বর্গগত পুত্রের দ্বারা ইভা করাইয়াছি। 

(ঘ) কাধাতৎপরতা' ৷ 

তোমার নিকুট কয়েক জন লোক আসিলে তন্মধ্যে অগ্রে অন্ন 
কাছের লৌকদিগকে তাহার পর বেশী কাজের লোকদিগকে এবং শেষে 
বন্ধু বান্ধবদিগকে বিদায় করিবে । | 

অন্ান্ত কার্ধা এবং চিঠি পত্র সম্বন্ধে ছোটগুলি আগে শেষ করিয়া 

কাজের সংখ্যা কমাইম্| লইলে সাহস বাড়িবে, পরে বড় এবং শক্ত গুলি 

শেৰ করিবে । সমর্থ পক্ষে কীজ মুলতবী রাখিবে না, যদি থাকে নোট- 

বুকে লিখিয়! রাখিবে, নচেৎ ভূল হইতে পারে। অধিকন্তু এই সমস্ত 
'্মবান্তর বিষয় মনে রাখিতে চেষ্টা করিয়া মস্তিফকে ক্লান্ত করা উচিত 

নহে । 

(উ) শাসন ক্ষমতা (1)15001176)। 

বাবস্থাপন ব্যতীত কোন, রাধাই সুচারুরূপে সম্পন্ন, হইতে পাঁরে না। 

কম্মচারিবর্গের মধ্যে ব্যবস্থাপন রক্ষা করিতে না পারিলে কার্ধয নষ্ট 

হওয়ারই সম্ভাবন! । কর্মচারীর! বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া 

চলিলে তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে কার্ষের অতাস্ত 

ক্ষতি হয়। 

সাবধানে নিয়ম প্রণয়ন করিয়া নিজে তাহা সতর্কতার সহিত 

প্রতিপালন কর! উচিৎ, নচেৎ নিয়মকর্তীকে নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিলে, 

তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিরা কখনই নিয়ম গুলির সম্যক মর্যাদা রক্ষা! করিবে 

না। অধিকন্ত নিজে নিয়মের অমর্যাদা করিয়া অন্তের নিরুট হইতে 

তাহার সম্যক প্রতিপালনের আশা করাও অন্তায় ৷ 



৩০ ব্যবসায়ী । 

(চ) শৃঙ্বলা। 

এই গুণটি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে কালক্রমে কিন্ৎ 

পরিমাণে বুদ্ধি পাইতে পারে । এই গুণ ব্যবসার়ীমাত্রেরই থাকা বিশেষ 

আবশ্তক । ব্যবসায়ীর পোষাক, টেবিল ও ঘর দেখিয়াই অনেক সময় 

জানা যায় যে তাহার শৃঙ্খলা জ্ঞান আছে কিনা । সুশৃঙ্খল বাড়ী লক্ষ্মী- 

যুক্ত হয়। 
(১) স্াজামন্ন । একটা দোকান বা! গুদামকে একবার সাজাইয়া 

ঠিকরূপে সাজাইয়ী ফেলিবে এইরূপ আশা! করা ভূল । বতবার দ্রব্যাদি 

সাজাইবে এবং যত ব্যবহার করিতে থাকিবে ততই পূর্বের সাজানের 
দোঁষ বাহির ভইয়া পড়িবে । কোন কোন ঘর আমি ১০1১৫ বার নূতন 

রূপে সাজাইয়াছি তাহাতে কার্যোর অনেক স্থুবিধাও হইকাছে। ইহাতে 
মুটেরা পুনঃ পুনঃ পারিশ্রমিক পাইয়া আমাকে নির্বোধ ও পাগল বলিয়াছে। 

আবশ্তক মত বেশী জিনিষ অন্ন স্থানে ধরান এবং অল্প জিনিষ দ্বারা 
আঁধক স্বান ভরান আবশ্তক হয়। জিনিষ গুলি এরূপ ভাবে রাখা 

উচিত যাহাতে সুন্দর দেখায় এবং চাহিবামাত্র খুজিয়া পাওয়া যায়, যথ। 

বড় জিনিষ গুলি পশ্চাতে এবং ছোঠগুলি সম্মুথে। ভালরূপ সাজাইবার 

ক্রটিতে অনেক সময় জিনিষ থাকিলেও আবশ্তক মত খুঁজিয়। বাহির 

করিতে ন! পারায় বিক্রয় করা যায় না । দোকানের জিনিষ গুলি শ্রেণীমত 

সাজান এবং সুন্দর হওয়া! আবপ্তক । গুদামের জিনিষ তত সুন্দর ভাবে 

না সাজাইলেও ক্ষতি নাই । 

সাজাইবার সময় সমর্থ পক্ষে এক জিনিষ ছুই স্থানে বা ছুই জিনিষ 

একস্থানে রাঁখা উচিত নহে । যেসব জিনিষ বড় বা বেশী পরিমাণে 

আছে সেগুলি আগ্রে সাজান কর্তব্য নতুবা এক জিনিষ দুই জারগায় 
রাখিবার আবপ্তক' হইতে পারে । বড় জিনিষ অগ্রে না রাখিলে সাজাবার 
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অস্তুবিধা হইবে, কারণ বড় জিনিষ প্যাক করিবার সময়ও বড় জিনিধ 

গুলি অগ্রে পাক করিয়া (স্থাপন করিয়া) রাখিয়া পরে ছেোটি জিনিষ 

গুলি ফাঁকে ফাঁকে রাঁখিরা প্যাক করিতে হয় । 

, প্রকল্প (5১৯০100670--এক সঙ্গে স্তপীরৃত ভাবে 

রক্ষিত নান্সাবিধ জিনিষ পৃথক পুথক বাছিতে হইলে প্রথমে বড় আকারের 

জিনিষগুলি পৃথক করা উচিত তাহার পর যে জিনিষ অধিক পরিমাণে 
আছে সে গুলি পৃথক রাখিতে হইবে । এইরূপে সমস্ত দ্রবাগুলি পৃথক 

করিতে হইবে । জিনিষ বাছিতে ২৩ জন লোক থাঁকিলে এক এক 

জনকে এক এক প্রকার জিনিষ বাছিতে দিলে অন্তি অন্ন সময়ের মধ্ো 

কাজ হইবে । 

(৩) সাজান আলম্মান্্রীক্প জিন্নিজ্ম হ্ান্নাভ্ভব্রিভ 
করিতে হইলে নিশ্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেই সহজে কার্য সিদ্ধ 

হইবে । যে স্থানে আলমারী সাজাইতে হইবে তথায় প্রথমে একটী খালি. 

আলমারী রাখিয়! পূর্ধ স্থান হইতে পরিবত্তিত স্থান পর্যান্ত লোক দীঁড় 

করাইয়া দিতে হইবে । তাহার পর সজ্জিত আলমারীর প্রথম তাঁকের, 

দ্রব্যাদি লোকগুলির হাতে হাতে দিতে হইবে, এবং খালি আলমারীর, 

নিকটস্থ লোককে ক্রমান্বয়ে যেরূপে পর পর দ্রব্যাদি হাতে আসিবে 

সেইরূপ খালি আলমারীর প্রথম তাকে সাঁজাইতে বলিবে, এই 

রূপে দ্বিতীয় ও অন্তান্ত তাকের দ্রবাদি সাজাইবে । 
(৪) আলহ্মন্লী টেব্বিল ইত্তাচগি বস্লান্ন। এই 

কাজটা কঠিন, বিশেষতঃ সেক্রেট্যাবিয়েট টেবিল (55০76511565 15016) 

বা.দুই তিনটী"আলমারী এক সঙ্গে থাকিলে তাহাদের বসান আরও 

কঠিন। বসাইবাঁর দোষে আঁলমারীর দরজার একদিকে খুলিবার সময়' 
অতান্ত জোর লাগে এবং অপর দিকে অত্যন্ত আলগা হয়। কখনও বা 

দরজা খোলা যায় না, এবং কখনও বা আপনা আপনি ' দরজা! খুলিয়া" 



৩২ ৰাবসাযী ৷ 

যাক্স, বন্ধ করিলে বন্ধ থাকে নাঁ। বসাইবার দোষে আলমারীর উক্তবিধ 

,দোষ ঘটিলে কাগজ প্রভৃতির গৌজা না দিয়া এবং আলমারী কাটিয়া 

নষ্ট না করিয়া উপযুক্ত সুত্রধর ডাকাইয়া' আলমারী বসাইয়া লওয়া উচিত। 

অধিক ক্ষেত্রেই আলমারীর নিজের, কোনও দোষ থাকে না বলাইবার 

দোষেই উক্ত প্রকার অস্তৃবিধা ঘটে । 2 

(৫) ল্রযব্বহাক্েকস জিন্নিআ শ্রাবন দেও এ 

হনগওস্স। | সমর্থ পক্ষে ব্যবহারের জিনিষ ধার দিতে 'ও লইতে নাই, 

ধার দিলে সময় সময় বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয় । জিনিষ ধার 

লইয় সময়মত প্রায় কেহই ফেরৎ দেয় না, কখন কখন নষ্ট করিয়া বা 

হারাইয়' ফেলে । নিতা ব্যবহারের দ্রবাদি সকলেরই এক এক সেট. 

রাথা উচিত । তবে অধিক মূলাবান্ বা কচিৎ ব্যবহারের ভ্রবা কখন 
কখন ধার ন। নিলে বা ধার না দিলে চলে নাঁ। কিন্তু ধার দিলে এবং 

জিনিষটি সহজে নষ্ট হওয়ার মত হইলে যাঁহাকে ধার দেওয়া হইবে 

তাহার কাজ শেষ হইলেই নিজের লোক পাঠাইয়া আনাইয়া নেওয়া 
উচিত, তিনি কখন পাঠাইয়! দিবেন সেই ভরসায় বসিয়। থাকিলে তয়ত 
জিনিষটি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারেন । 

(৬ ভলিবল ॥ যন্ত্রাদি ও বাবহারের দ্রব্যাদি রাখিবার নির্দিষ্ট 
স্থান রাখ! উচিত। কার্য্যের সময় আনিয়া কার্য করা, কাঁধা শেষ 

হইলে পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া! দেওয়া, তাহা হইলে জিনিষ খুঁজি 

পাইতে বিলম্ব হইবে না; এমন কি অন্ধকারেও অতি সহজে খু'জিয়া 

পাইবে | শ্ুনিয়াছি স্বর্গীয় রামরুষ্জ পরমহংস দের এই নিয়ম পালন 

করিতেন । কর্মচারীরা এই নিয়মটা সর্বদাই ভুল করে। এজন্ 

বিশেষ সাবধান আবশ্তাক | যদিও ব্যাপার ছোট কিন্তু অসুবিধা বেশী, এই 

বিষয়ে শক্ত ( কড়া ) না হইলে কাজের সময় জিনিষ পাইতে বিলম্ব হইবে । 
এক টেবিলের 'কলম, দোয়াত, পেন্সিল প্রভৃতি অন্ত টেবিল হইতে 
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দিতে নাই। লাল কালীতে লিখিবার জন্ত লাল রঙ্গের হোল্ডারযুক্ত 

কলম এবং কাল কালীর জন্য কাল রঙ্গের হোল্ডারের কলম ব্যবহার করা 

উচিত। কার্যের সুবিধার জন্য সম্ভবঘত জিনিস ক্রয় করা উচিত, তাহাতে 

বাবুগিরি হয় না। 

* অবিক্রেয় জিনিস অর্থাৎ ঘে দ্রব্য সহজে বিক্রয় হইতেছে না তাহা, 
সম্মুথে রাখা উচিত, যেন সর্বদাই দৃষ্টি পড়ে । অবস্থাভেদে কম লাভে, 

বিনা লাভে বাঁ ক্ষতি স্বীকার করিয়্াও এ সকল জিনিস বিক্রর করা 

উচিত । যেস্থান খালি হইবে সেস্তানে সুবিধামত অন্ত জিনিস রাখা 

যাইবে । কলিকাতার স্যার জনাকীর্ণ স্কান না হইলে মফংস্বলে স্থান 
অবসরে লাভ না হইতেও পারে, কিন্ত আবদ্ধ জিনিস বিক্রয় করিয়া টাকা! 

'আসিলে তন্দারা অন্য কাধ্য করিলে সুদ লাভ ভইবে। 
(৭) নব্য জিউডাগ (01728715007). কর্মচারী সম্বন্ধেও 

শৃঙ্খলা আবগ্ঠক । “যদষেন যুজাতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়ে্” 

যাহা! দ্বারা যে কার্ধা সুচারুরূপে সম্পন্ন ভইবে তাহাকে সেই কার্ষো 

নিযুক্ত করা উচিত। রাজা নিজে ভাল গারক, ভাল মন্ত্রী, ভাল 

সৈশ্ঠাধাক্ষ, ভাল ডাক্তার, ভাল ইন্জিনিয়ার প্রভৃতি হইলেই স্থুনিপুণ 
রাজা হইবে এমন নহে; ইহাদের সকলকে যদি যথোপযুক্ত স্থানে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এবং হুকুম দিয় সন্তুষ্ট রাখিয়া খাটাইতে পারেন 
তিনিই নিপুণ রাজা হইতে পারেন । প্রতোক ব্যবসায়ীর মানেজারেরও 

এই গুণ যথাসম্ভব থাকা অত্যাবশ্যক, বিশেষ রকম থাঁকিলে 
খুব ভাল। 

(৮) হ্ার্য-গ্রণ্পাী । সর্বাগ্রে পুরাতন শ্রেণীর লোক- 
গণের দ্বারা অবলম্দিত কার্ষ্যপ্রণীলী অন্কুকরণ করিয়া কাধ্য করা কর্তব্য, 

তাহাতে কোন দোষ বাহির হইলে বা অসুবিধা হইলে নূতন কার্যাপ্রণালী 

প্রবর্তিত করিতে হইবে । 
খ্ঠ 



৩৪ ব্যবসারী 

যখন আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে নবীনচন্ত্র কু 
কোম্পানির দোকানে ৫২ বেতনে কার্ষোে নিযুক্ত হই, তখন আমি পুটলী- 
গুলিকে সুতলী দিয়া বাঁধিয়া অতিরিক্ত সুতলী ভাত দিয়' ছিড়িবার আদেশ 

প্রাপ্ত হই, তখন আমি ভাবিয়াছিলাম যে কীচি দিয়া কাটিবার নিয়ম 

থাকিলে সুবিধা হইত, কিন্তু ৭1৮ দ্রিন এইভাবে কাধ্য করিয়া ভাতে 

সুতলী ছিড়া অভ্যাস হইলে পর বুঝিলাম বে কীচির বাবস্থা থাকিলে 

অনেক অন্ুবিধা হইত, যথা £-_-পরম্পরের কীচি বদল হইত, কোন কোন 

কীচি ভারাইয়া যাইত, অন্বেষণ করিতে সময় লাগিত | 

কার্যাপ্রণালী যত উত্তম হইবে ততই অল্পসময়ের সধো কাধা করা 

যাইবে । শুনিয়াছি বড় বড় ভিসাব (00113091161) আফিসে কার্ধ্য- 

প্রণালীর পৰিবন্তন কালে শত শত কেরাণীকে কার্যা হইতে অবসর দেওয়া 

হয়, অথচ তাহাতে আফিসের কার্যোর কোনও ক্ষপ্তি হয় না। যখন 

কোন নূতন কার্যাপ্রণালী প্রবস্তিভ করিতে হইবে, তখনই কন্মচারীরা 

আপত্তি উত্থাপন কৰিবে, এবং নূতন নিয়মে কার্ধা ভালরূপ চলিবে না, 

এই কথাই তাহারা একবাক্যে বলিবে। তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়! 

দেওয়া উচিত হইবে যে ভবিষ্যতে নুতনপ্রণালী অনুসারেই যে কাধ্য 
হইবে এরূপ নহে, তবে এই প্রণালী মত কার্য করায় কাধ্যের সুবিধা 

হইবে কি না ইনার পরীক্ষার জন্যহ নুতন কার্য প্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে । 
বদি ইহাতে অন্গুবিধা ঘটে তাহা হইলে তখন ইহা পরিত্যাগ করিলেই 

চলিবে, এবং ইন্ভার মধো যেটা ভাল হইবে তাহাই গ্রহণ করা যাইবে। 

প্রথমে পরীক্ষা না করিয্বা স্থারী পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত নহে । 

কাজ একত্রে করিলে সুবিধা কিম্বা কাজ পৃথক্ করিয়া! করিলে সুবিধা, 

ইহ! প্রত্যেক স্কলে কার্য্য করিয়া বা চিন্তা করিয়! স্থির করিতে হইবে । 
(৯) শ্রম্ম ল্রিভ্ডাঁগ (00151519701 12991), একজনে 

সমস্ত কার্য্য না করিয়া কতিপয় লোকের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দিলে 
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অনেক সময় কার্য্ের ন্ুবিধা হয়, যথা পিন প্রস্তত প্রণালী, একজনেই 

যদি পিনের আকারে তার ছোট ছোট করিয়া কাটিয়! তাহার অগ্রভাগ 

তীক্ষ করে এবং পিন প্রস্ততের যাবতীর কার্যযই করে তাহ! হইলে নিদ্দিষ্ 

সময়ের মধ্যে সে অন্নসংখ্যক মাত্র পিন তৈয়ার করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত 

তীহা না করিরা পিন প্রস্ততের কার্ধ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধো ভাগ 

কবিয়! দেওয়া হয় এবং তাহাতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধো বহুসংখ্যক পিন 

প্রস্তুত হইয়া থাকে । অধিকন্ত একটা নির্দিষ্ট কাধ্য করিতে করিতে 

কার্যাকারীর তাহাতে একটী:বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা জন্মে যান বিভিন্ন- 

কাধ্যকারী একব্যক্তির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব । 

(ছ) পরিচ্ছন্ন ত। 

আমাদের দেশের বুদ্ধা গৃহিণীর! বলিয়া থাকেন যে ঘর, দরজা এবং 

গৃহসজ্জা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখিলে লক্ষ্মী থাকেন, নতুবা তিনি অন্তহিতা 

হন, ইহা ।;অতি সত্য কথা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে স্বাস্থ ভাল 

থাকে, মন ভাল থাকে, সুতরাং কাজে অধিক মনোযোগ হয়। বেশী 

কাজ করিলেই বেশী ধনাগমের সম্ভাবনা, ধন থাকিলেই লক্মীও থাকেন। 

যুরোপীয়েরা স্বভাঁবতঃই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, সেই কারণে তাহারা প্রায়ই 
ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। অধিকস্ত শারীরিক সুস্থতা নিবন্ধন, চিত্তের স্মুন্তি 
থাকায় তাহার! কখনও পরিশ্রম করিতে পরাজ্মুখ নহে; অলস নহে 

বলিয়া লক্ষমীও তাহাদের প্রতি প্রসন্না আছেন। 

পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি আমাদের ধন্মের সহিত যোগ থাকার এবং 

তাঁহাদের যুক্তি শাস্ত্রে দেখিতে না পাওয়ায়, আমরা ইংরাজী শিক্ষার 

প্রভাবে দেই সমস্ত নিয়ম বিশ্বাস করি না এবং সেইগুলি প্রতিপালন্ না 
করায়, অনাচার বশতঃ অপরিষ্কার এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। 

যাহাঁদের শিক্ষার আলোক আমাদিগকে শাস্ত্রোত্ত পরিচ্ছন্নতার নিয্নমে 



৩৬ বাবসায়ী | 

আস্থাহীন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের রীতি অন্ুসারেও আমরা 

পরিষ্ষার থাকি না এবং সেইরূপ বায় সম্কুলন করিতেও সমর্থ নভি ৷ 

সুতরাং আমাদের এক পথ অবলম্বন করাই উচিত এবং যাহাতে বাক 

বাহুলা নাই এরূপ শাস্ত্রোক্ত পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যদিও 
আপাততঃ কোন যৃক্তি শাস্ত্রে আমাদিগকে বলির দেয়,নাই বটে, তথাপি 

শান্্কারগণ আমাদিগের ভিতৈষী বাতীত শত্রু ছিলেন না, ইহা বিবেচনা 

করিয়া শাস্ত্রের সন্গানরক্ষণ এবং ফলস্বরূপ অক্ষপ্ন স্থাস্থ্যস্থখ ভোগ করাই 

কর্তব্য । 

(জ) নিদ্রো সংযম । 

যাভাদের স্বভাবতঃ নিদ্রা কম, তাহারা অনেক কাজ করিতে পাবে। 

নিদ্রা কমাইতে চেষ্টা করা উচিত। নিদ্রা কমাইলে সময় বাড়ে, সুস্তরাং 

আয়ু বাড়ে। রাত্রে ঘুম না আসিলে, শধ্যার শুইরা থাকিতে নাই'। 

উঠিয়। কাজ আবরন্ত করিতে হয়। কাজ করিতে করিতে ঘুম পাইবে 
ঘুম পাইলে ঘুমাইতে ভয় । 

প্রবাদ আছে “আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়, বত বাড়ায় তত ভয়, যত 

কমায় তত সয় |» 

(ঝ) মিষ$ভাষিতা । 

ব্যবসারী বিশেষতঃ দোকানদারের মিষ্টভাষী ও নম-প্রকৃতিক হওয়া! 

বড়ই আবশ্তক । একটী প্রবাদ আছে “জমিদারী গরমকা, আড়তদারী 

ধরমকা, দোকানদাঁরী নরমকা”। খুব কঠিন নিম্নম বা সর্তগুলিকে ও মিষ্ট 

ভাষায় নরম করিয়া বলা যায়, ডাক্তারের যেরূপ তিক্ত $ধধকে সিরাপ দিয়া 

মি করিয়া দেন; কিন্তু কাহাকেও তোষামোদ কর! উচিত হইবে না|. 

ক্রোধী বাক্তি প্রায়ই মিষ্টভাষী হইতে পারে না, তজ্জম্য ক্ষণরাগী 
লোক ভাল বিক্রেতা হইতে পারে না এবং ভাল ম্যানেজারও হইতে 
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পারে না। আমি ক্ষণরাগী বলিয়া পশ্চাতে বসিয়! ফন্দী (0151) করিতে 

ও আদেশ দিয়! চালাইতে পারি কিন্তু বিক্রেতা হইতে পারি না'। 

গ্রাহকগণ অনেক সময় অনর্থক না বুঝিয়। বাঁ ব্যবসায়ীর প্রতি চির- 
প্রচলিত ত্বণা বশতঃ শক্ত ও অগ্তায় দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা সহ্য 

করিতে শিখিবে। পুরাতন ব্যবসারীরা এইরূপ অবজ্ঞা এই বলিয়া 
উপেক্ষা করিয়! ধাকেন যে “গ্রাহক লক্ষ্মী)” তাহার কথা সহা করিতে হয়। 

(ঞ) মিতভাষিত! | 

সতা কথা দ্বারা সংক্ষেপে জিনিসের দোষ গুণ বুঝাইয়া দিবে, কিন্তু 

বান্ছলা বক্তৃতা করিবে না, তাহাতে তোমার সত্যতা! সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে । 

যাভারা অধিক মিষ্টভাষী তাহারা প্রীয়ই কার্ধ্য কিছু কম করে, মিষ্ট- 

ভাষ! দ্বারা কার্য্যের ক্ষতিপূরণ করিতে চাহে ! বৈধভাবে গ্রাহককে 
তুষ্ট করা বিধেয়। গ্রাহকের যত সুবিধা করিবে ততই তোমার গ্রাহক 
বাড়িবে। বনু মিষ্টভাষা অপেক্ষা কার্য দ্বারা তুষ্ট করাই বিধেয়। মন্ধু 
বলিয়াছেন “সতাং য়া প্রিক্সং ব্ুয্াৎ, মাব্রয়াৎ সতামপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ 

নানৃতং জয়াদেষ ধর্ম; সনাতন” ইহার অর্থ ইভা নহে যে আবশ্তকস্থলেও 

অপ্রিয় সত্য বলা নিষেধ । 

(ট) অনুনয় । 

অন্যুন্নম্্ 2 পূর্ধশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা গ্রাহককে অনুনয় বিনয় 
করিয়া যাহাতে অধিক জিনিস বিক্রয়.করিতে পারে তাহার চেষ্টা করে। 

ইহাকে আমি ব্যবসায়ের নিকুষ্ট পদ্ধতি মনে করি। রুরোপের বড় বড় 

বাবসায়ীর প্রতিনিধিরা এ দেশে আসিয়া সময় সময় এই প্রথা অবলম্বন 

করে, আমি ইহ! অনুমোদন করিতে পারি নাঁ। কিন্তু দ্রব্যের সুবিধ! 

অন্বিধ! প্রভৃতি বুঝাইয়! দেওয়াতে ক্ষতি নাই। 



৮ ব্যবসায়ী । 

(ঠ) মুদ্রাদোষ হীনত। | 

অনর্থক পুনংপুনঃ কোন কথা বলা বা অঙ্গভঙ্গী করাকে মুদ্রাদোষ 
বলে। কথাবার্তার সময়ে যাহাতে মুদ্রাদোষ না হয় তজ্জম্ত সাবধান থাকা! 

উচিত। নিজের মুদ্রাদোষ নিজে বুঝিতে পারা যায় লা, নিছে বুঝিতৈ 
পাঁরিলে মুদ্রাদোষ থাকিতে পারে না, বন্ধুবান্ধবেৰ নিকট শুনিয়া 

সংশোধিত হইতে হয় । কোন বন্ধুর মুদ্রাদোষ থাকিলে তাহাকে জানাইয়া 
দেওয়া উচিত, না৷ জানাইলে তাহার অপকার করা হয়। মুদ্রাদোষী 

লোকের সহিত আলাপ করিয়া লৌকে বিরক্ত হয়, সুতরাং ব্যবসায়ী 

মুদ্রাদোষী হইলে বড়ই ক্ষতি। উকিল, বক্তী এবং শিক্ষকগণেরও 

মুদ্রাদোষ থাকা অনিষ্টজনক | মুদ্রাদৌধ যথা ₹--১। মনে করুন, ২। কি 

বলেন, ৩। বুঝতে পারলেন কি না, ৪1 ৮০০ 92৫ ইত্যাদি । 

(ড) অহঙ্কার শুন্যতা | 

মন্ুষ্যের নিজ-শক্তিবলে যখন কোনও কাজ অনুষ্ঠিত হয় না ৩খন 

মানুষের অহঙ্কার করিবার কোনও কারণ দেখা বায় না! । আর ভালরূপ 

বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা জদয়ঙ্গম হইবে যে অত্যান্ত অধম ব্যক্তিরও 

তোমার অপেক্ষা কোন না কোন "গুণ বেশী আছে। অহঙ্কার পতনের 

চিহ্ন ইহা অনেকবার জীবনে দেখিয়াছি । ইতিহাঁদ ও ধন্মগ্রন্থ প্রভতিতে 

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে । 
অতঙ্কার চূর্ণ হইলে মনে বড়ই আঘাত লাগে, মনে ক্লেশ থাকিলে 

সকল কার্যেই অনিচ্ছা! প্রকাশ পায়, তজ্জন্ ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, কিন্তু 

নির্তস্কার ব্যক্তির উক্তরূপ মনে ক্লেশ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, 

অতএব অভঙ্কার শূন্য হইবার জন্য চেষ্টা কর! কর্তব্য। অবশ্ত সাংসারিক 
লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরতঙ্কার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, তবে অহঙ্কার দূর 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সাধুরা বলেন ধর্মাবিষয়ক অহঙ্কার 



বৈশ্লোচিত গুণ । ৩৯ 

ধান্মিকতার পরিচারক নভে । অহঙ্কারী লোকের সঙ্গে বাবদায় কর! 
অস্ুুবিধাজনক । | 

সম্মখে কাহাকেও দান ধন্মীদি বিষয়ে পারত পক্ষে প্রশংসা করা 

উচিত নয়, করিলে তাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি করিয়! তাহার অনিষ্ট করা হয়। 

অগোচরে,অন্টেরণনিকটে প্রশংসা করা! উচিত। কেভ সম্মুখে প্রশংসা 
করিতে আরস্ত করিলে যদি প্রশংসা শুনিতে ইচ্ছা! না হয় তবে তাহাকে 

বলা উচিত “শক্রকে সম্মুখে প্রশংসা করিয়া শত্রুতা সাধন করিতে ভয়,” 

এই কথা বলিবার পরও প্রশংসা করিতে ক্ষান্ত না হইলে অন্য প্রসঙ্গ 

উত্থাপন করিবে | 

(১) নিকুষ্ট লোকেরা আত্মপ্রশংসা করে, কিন্তু আবশ্তক বশতঃ আত্ম- 
প্রশংসা! অন্তায় নভে, যথা কর্প্রার্থী ভইয়া বা 07017190510) এর জন্য 

৬০৫৪ সংগ্রভ করিবার সময় আত্মপ্রশংদা আবশ্তক | ব্যবসারীদের 

নিজের জিনিসের এবং সততার প্রশংসা না করিয়া উপায় নহি। (২) 
অপকৃষ্ট লোকেরা সঈন্থুথে মিথা। প্রশংসা ভালবাসে । (৩) সাধারণ 

লোকের! সন্মথে সত্য প্রশংসা ভালবাসে । (৪) উৎকৃষ্ঠতর লোকেরা 
অগোচরে প্রশংসা ভালবাসে । (৫) সর্বোতকৃষ্ট লোকেরা অগোচরে 

প্রশংমাওড ভালবাসে না; কিন্তু এই রকম লোক অতি বিরল । শাস্ত্রে 

বলে দেবতারাও স্তৃতিবাঁদে সন্তুষ্ট হয়েন। 

(6) ধৈধ্যশীলতা |. 

ব্যবসায়ে অনিবার্ধ্য ক্ষতি সহ্হ করিবার ক্ষমতাকেই ধৈর্ঝ/শালত। 

ধলিতেছি। বাবসায়ে প্রায়ই আকস্মিক ক্ষতি হইয়া থাকে, এই ক্ষতিতে 

একবারে অধীর চিত্ত ভইলে চলিবে না। সময়ে সময়ে কন্মচারীদের 

বা স্বয়ং স্বত্বাধিকারীর দ্বারা কোন কাজে হঠাৎ লোকসান হইয়া যায়, 

সেই ক্ষেত্রে ধৈর্যা অবলম্বন প্রয়োজন । তবে কক্মনচারিগণের কোন 



৪০ রাবসায়ী ৷ 

অন্যায় ব! অসাবধানতা৷ বশতঃ ক্ষতি হইলে তাহাদিগকে শীসন করিতে 

হয়, ভব্ষ্যিতে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাভাঁদের নিকট 

হইতে ক্ষতি পুরণ লওয়াও সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে 

কর্দুচারীদিগের সাবধানতা সত্বেও লোকসান হইয়া যাঁয় বা স্বত্বাধিকারীর 

নিজের কাধ্যদদোষে ক্ষতি হয় সে স্থলে ধৈর্য অবলম্বন ব্যতীত 

উপায্বাস্তর নাই । 

(ণ) ক্রোধহীনতা। | 

পরিমিত ক্রোধ অতাাবশ্তকীয়, তদভাবে নিজের পরিবারূবগের বা 

ভূতাবর্গের শাসন হয় না । ক্রোধের সময় কোনও শাসন বা কাঁজ করিতে 

নাই, একটু অপেক্ষা! করিয়া করা উচিত। ক্ষণরাগ ও অপরিমিত ক্রোধ 

অত্যন্ত অনিষ্টকারী। সবল অপেক্গ দুর্ধলের প্রতি ক্রোধ অধিক জন্মে । 

পরিশ্রমী লোকের ক্রোধ অধিক হয় । 

বড় বাবসায়িগণ ক্রোধ নিজে প্রকাশ না করিয়া উপযুক্ত কর্ম 

চারীদের হস্তে শাসনের ভার দিতে পারেন। যেমন মাজিষ্ট্রেটগণ 

নিজের! ক্রোধের কাজ করেন না, শাসনের ভার পুলিশের তস্তে 

স্কস্ত থাকে । 

(ত) বুদ্ধি। 

নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে “বুদ্ি্যন্ত বলং তন্ত অবোধস্ত কুতোবলম্।” 

একথা ঠিক, কিন্তু যাহার বুদ্ধি যে পরিমাণই থাকুক এক দিকে বেশী 

চালনা করিলে অন্য দিকে অত্যন্ত কমিয়া যায় এজন্যই গ্টায়শাস্ত্রের তীক্ষ 

বুদ্ধি বিশিষ্ট পঞ্ডিতগণ সংসার বিষয়ে অতি বোকা হইস্সী থাকেন। 
পূর্বোক্ত গুণ গুলির সহিত বুদ্ধি থাকিলে ভাল বাবসায়ী হইতে পারা 

যায়। বাবসাঁয় কার্য্য নৃতনত্ব এবং লোক সাধারণের সুবিধা, কিবূপে 



বৈশ্যোচিত গুণ । ৪৯; 

হইতে পারে, তাহা! বাহার বুদ্ধি যত অধিক সে তত অধিক বুঝিতে 

পারে। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে এবং অতিরিক্ত মুখস্থ 

করিলে বুদ্ধিশক্তির হ্রাস হয় । 

, অত্যধিক বুদ্ধিমান লোক প্রার বড় হইতে পারে না । “অতি বুদ্ধির 

গলায় দড়ি”; তাহাদের অসীম বুদ্ধি তাহাদিগকে অধীনতা ও বশ্ঠতা 

স্বীকার করিতে দেয় নী, সকল কার্ষো তাহাদের মন লাগে না, প্রখর 

বুদ্ধির প্রভাবে উহ্ারা অনেক কার্য্যেই দোষ দেখে, এমন কি গুরুজনেরা 

কথাও স্বীয় বুদ্ধির প্রতিকূল ভইলে, তাহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রান্ 
করে; জুতরাং এই প্রকার লোকের কার্যাক্ষেত্র সঙ্কীণ হইয়া! পড়ে, 

অতএব উন্নতির সম্ভাবর্নাও অল্প হইয়া যাঁয় 3 কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ কার্ধ্য- 

ক্ষেত্রেও যদি ভাগ্ক্রমে ইভারা স্বীয় তীক্ষ বুদ্ধির উপযোগী কোন, 

কার্ধা পায়, তাহা হইলে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইতে, 

পারে । 
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এর হয়, তাহাদের বুদ্ধিও থাকে এবং তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতেও 

কুপ্ঠিত হয় না; কাঁজে কাজেই তাহাদের সাংসারিক উন্নতির যথেষ্ট 

সম্ভাবনা থাকে । 

বদি কোন বাক্তির বুদ্ধি অল্প থাকে ও তিনি নিজে ইহা অনুভব 
করেন তাহা হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই ; কারণ ধৈর্য্য ও ক্ষমতা 

থাকিলে সামান্য বুদ্ধির দ্বারাই সংসারে উন্নতি কর যায় । কিন্তু বুদ্ধি 

না থাকা সত্বেও যদি কেহ বুদ্ধিমত্তার অভিমান করেন, তাহ! ভইলেই 

অমঙ্গলের আশঙ্কা । অনেকেই নিজকে অন্ত সকল অপেক্ষা বেশী 

বুদ্ধিমান মনে করে, “দেড় আক্কেলী বুদ্ধি” অর্থাৎ তাহার নিজের বুদ্ধিকে 

ষোল আনা এবং বাকী পৃথিবীশুদ্ধ নকলের বুদ্ধিকে আট আনা মনে, 

করিয়া থাকে । 



২ ন্যবসায়ী। 

(থ) মেধা । 

মেধা নকলের পক্ষে যেমন ব্যবসায়ীর পক্ষেও তেমনই প্রয়োজনীয় । 

যে যত বেশী কথা মনে রাখিতে পারে ও যত অধিক কার্ষ্যে উপযুক্ত ভাবে 

সেই সকল কথার প্রয়োগ করিতে পারে, তাহার তত অধিক উন্নতি হয়| 
কিন্ত ব্যবসায়ীর পক্ষে ছান্রদিগের স্তায় লিখিত বিষয় মুখস্থ রাখার 

আবগ্ঠকতাঁ নাই। ক্রেতাগণকে চেনা, তাাদের নাম স্মরণ রাখা, 

দোকানে কোথায় কোন জিনিস আছে তাহা মনে আঁকিয়া রাখা, জিনিসের 

পূর্বের ৪ এখনকার দর, দেন! পাঁগনার হিসাব এবং করণীয় কাজ মনে 

রাখা এই প্রকারের যেধাই বাবসায়ীর আবপ্তকীয় | 

হনহক্ে স্যন্প ল্ািবান্স উপ্পাস্ত্র। অর্থাৎ স্মরণ 
শক্তির অভাব জনিত অস্থবিধ। নিবারণের নানাবিধ উপায় 2 

(১) সঙ্গে সর্বদা একখানি স্মারক-পুস্তক (নোট বুক) রাখা ও 

যখন যে কথ! মনে পড়ে তখনই তাহ] ইনার মধ্যে লিখিয়। রাখা উচিত; 

ইনর অভাবে আমাদের দেশে কাপড়ে গাট দেও প্রভৃতি প্রথা 

প্রচলিত আছে । 

(২) অনেক গুলি নাম মনে রাখিবার অস্ুবিধা হইলে, এ সকল 

নামের আগ্রক্ষর মুতের দ্বারা একটা শব নির্মাণ করিয়া লওয়া যাইতে 

পারে, বথা ইংরাজী 41907” শব্দ, ইহ] ৬টি রঙ্গের নাম মনে রাখিবার 

জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে । অনেক স্কলে নামের দ্বারা পদ্য বা ছড়া 

গাঁথিয়া লঈলেও বহু সংখ্যক নাম সহজে সহজে মনে থাকে 

কোন্ ইংরেজী মাস করদিনে যায় তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য ছড়া না 

থাঁকিলে বিশেষ অস্ুবিধা হইত । 

৫৩ ) সন্ধার মন্ত্র ও স্তোজাদির শ্তায় ছুর্বোধা বিষয় অল্পকাল মধ্যে 

মুখস্থ করিতে গেলে অযথা পরিশ্রম হয়, পুস্তক দেখিয়া প্রত্যহ কয়েকবার 
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পড়িলেই কিছু দিন মধো তাহা অনায়াসে ও অজ্জাতভাবে মুখস্থ 
হইয়া য়ায়। 

(৪) অন্তকাজে যাওয়ার সময় ডাকে দিবার জন্য চিঠি সঙ্গে নিলে 
ও,তাহা৷ পকেটে রাখিলে ভূল হওয়ার সম্ভব, অতএব তাহা হাতে রাখা 

উচিত। * এতদ্তীত একটু চিন্তী করিলেই প্রত্যেক কাজে ভ্রম 
নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে । 

শুনিয়াছি ২৫০২ টাকা দিলে স্মরণ শক্তি বুদ্ধির পুস্তক “গজল 

9)/১0610] 091 177617701 ০01001-6 পাওয়া বায় । 

ম্েঞাল্রতিল্স অপ্পব্যবহাল্স । অনেক মুখস্থ করিলে 

বুদ্ধি কমিক্স যাঁয়, বেদাধ্যায়ী বৈদ্রিকেরা (বাঙ্গালার জাতিগত বৈদিক 
নভে ) সাধারণতঃ ৩০.অধ্যায় যজুর্বেদ মুখস্থ করিয়া বুদ্ধি কমাইয়া ফেলে । 

তজ্জন্ত বৈদিকদিগকে মিথিলা দেশে “বোকা! বৈদিক” বলিয়া নিন্দা 

করিয়া থাকে । তাহার! চণ্ডী মুখস্থ পড়িয়া থাকে । 

(দ) সততা । 

“সততায় ব্যবসায় চলে না” এক্ষণে অধিকাংশ লোকেরই এইবপ 

ধারণা; তাহারা বলে ব্যবদায করিতে হইলেই একটু এদিক ওদিক 
করিতে ভয়, ইহ কিন্তু বড়ই ভুল বিশ্বাস । “17 01951 15 11)9 19১1 

[00110১ সততাই শ্রেষ্ট উপায়, ইন একটী ইংরেজী প্রবাদ । ধাম্মিক 

লোকের কথা স্বতন্ব, যাহার! কেবল লাভ ক্ষতির ভিসাব করিয়! সব কাজ 

করে, তাহাদের পক্ষেও সততা অবলম্বন লাভজনক | যদি কোনও ব্যক্তির 

কার্যে লোকের এইরূপ বিশ্বীদ ভয় যে, এই বাক্তি কাহাকেও ঠকায় 

না, কোনব্ূপ প্রতারণার কার্য উভাঁর দ্বার ভওয়া অসম্ভব, এবং যদি 
সেই কথ! সকলে জানিতে পারে, তাতা হইলে তাহার এত গ্রাহক জুটিবে 

ও অধিক মাল কাট তির দরুণ এত লাভ হইবে যে, জসৎ ব্যবসায়ী সেরূপ 
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লাভের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না । এখন ইংরাজ ব্যবসায়ীর প্রতি 
লোকের যে এত বিশ্বাস, অনেক দেশীয় লৌকও যে নিজের দেকানের 
ইংরাজী নাম দিতেছে, ইহার কারণ কি? লোক সাধারণের ধারণা যে 
ইংরাঁজদের দোকানে খাটি ও নির্দোষ জিনিস পাওয়া যায়, তাহারা সহসা 
লোককে ঠকায় না, এই জন্তই লোকে ব্যবসায়ে ইংরাজী নাম, মাত্রেরই 
পক্ষপাতী । ইহাতে বুঝ! যাইতেছে যে ব্যবসায়ে সততার বিশেষ মূল্য 
আছে। সততা, দৌকানের “ন্ুপ্রতিষ্ঠিত শের” (2০9০৭ %/111) মূল্য- 

বৃদ্ধির এক প্রধান কারণ । 

এ প্রসঙ্গে বাবসায়িক সততার দ্বারা ধন্মলীভের কোনও উপদেশ 
দেওয়া! হইতেছে না, ধাহাদের ধর্ম করিতে হয়, ধর্মের নিয়মে ধন্মসাধন 
করুন। ব্যবসায়ে ধর্থের দোহাই দিবার আবশ্তক নাই। সাংসারিক 
কাজে বা ব্যবসায়ে যে বেশী ধন্মের কথা কয়, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে, 
না। সাইনবোর্ডে বা বিজ্ঞাপনে “তো ধর্থীস্ততে! জয়ঃ” প্রভৃতি ধন্মের 
দৌোভাই লিখায় গ্রাহকের মনে অবিশ্বাস উপস্থিত হয় । যদিও সময় সম 
নিজের সততা বিষয়ে গ্রাহকের প্রতি ইঙ্গিত আসিয়। পড়ে, তথাপি তাহার 

নিকট ইহার যত অল্প উল্লেখ কর! যায় ততই ভাল । 

অনেক ভাল লোক অন্য সময়ে সততার অনুরোধে অত্যধিক ক্ষতি 

সহা করিতে পারেন; কিন্তু জেদের সময় বা শক্রদমনের ময় অথব 
তা মোকদ্দমার আনুষঙ্গিক প্রমাণ সংগ্রহের সময় তাহাদিগকেও মিথ 

বাবার করিতে দেখা যায়, ইভা সর্ধ্থা দুষণীয়। গবর্ণমেপ্ট, রেল- 
কোম্পানি ও ্টামার কোম্পানি প্রভৃতির কশ্মচারীদের দ্বারা নানারূপ 
লাঞ্ছিত হয় বলিয়া লৌকের ই্াদের প্রতি জাতক্রোধ থাকে, তজ্জন্ত 

তাহার! এই সকল প্রবল প্রতাপান্থিত পক্ষকে ঠকান দোষ মনে করে না, 
কিন্তু ইহা'ভূল; কারণ এই সকল পক্ষ যে বিষয়ে ঠকে, সেই বিষক্ষে 
তাহাদের দেখিবার লোক নাই বলিয়াই ঠকে, সুতরাং দেই স্থলে 
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ইহারা দ্রব্ধল, এবং ঠকান যে প্রকারের হউক ন| কেন তাহ! 

ঠকান ত বটে। 

(ধ) সততার পরীক্ষা | 

লোকের সততাপরীক্ষার সময় ত্রিসন্ধ্যানবিত, নিত্যন্সায়ী, সাধুসঙ্গী, 

তিলক ও কুদ্রাক্ষধারী, প্রতিমূহুর্তে হরিনাম উচ্চারণকারী কিনা, তা 

না দেখিয়া সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, পরের দেনা রাখিয়া 

নিজে স্বচ্ছল বায় বা অপব্যয় করে কিনা? যে খণশোধ করিতে 

পারিবে না, এরূপ খণ করে কিনা? পুনঃ পুনঃ পরিশোধের দিন 

(মেয়াদ ) পরিবর্তিত করে কিল? এসব গুণ ধরিয়! বিচার কৰিলে 

সহজে লোক চিন! যাইবে । 

(১) ভউউত্তক্ষেোণোলি । অপর বাবসায়ীর কোন কর্মচারীকে কোন- 

রূপ প্রলোভন দিয়! তাহার নিকট ভইতে জিনিস মস্তা করিয়া খরিদ করা 

বা তানার নিকট নিজের জিনিস অধিক মূল্যে বিক্রয় করার নাম ঘুষ | 

ঘুষ আর চুরি একই কথা । খাঁটি, নির্দোষ এবং ঠিক ওজনের জিনিষ 
পাওয়ার জন্ত এ প্রকার কন্মচারীকে সময়ে সমরে ঘুষ দিতে হয়, ইভাঁতে 

এঁ বাবসারীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষতি হইতেছেনা বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

পরোক্ষভাবে প্রতারণা প্রথা প্রচলিত হইয়া ব্যবসায়ী সমাজকে কলুষিত 

করে, অথচ এইরূপ পাঁপ হইতে এড়ানও কঠিন। 

ঘুষ অনেক প্রকার ১১) টাকা, (২) জিনিস, (৩) অন্কুরোধ, (8) 
কোনও হাকিম বাঁ উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক কোনও দেশহিতকর কার্যোর 

সভাপতি হইলে তাহাতে চীদ] দিয়! কার্য্য উদ্ধার করা, (৫) কোন উচ্চ 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের ধন্দমমতের সায় দিয়া কার্ধ্য উদ্ধার করা 

ঘুষের অন্য নীম কমিশন, দস্তরি ও চুরি। 
(২) ব্রঙ্খনিনস্ন 1 কার্য্যান্তে পেয়াদা, মাঝি, ' গাড়োয়ান ও 



৪8৬ | বাবসারী | 

ছোট কর্ম্চারীদিগকে পারিতোষিক দেওয়াতে দোষ দেখি না, বরং সময়ে 

সময়ে কর্তব্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্য করান হয় বলিয়া! পাঁরিতোধিক 

দেওয়া উচিত, কারণ তাহাতে কাহারও ক্ষতি করা হয় না। 

অসৎ লোকের সহিত ব্যবসায়ে সম্প্রতি লাভ বা সুবিধ! দেখিলে ও 

তাহ! ত্যাগ করিবে, কারণ ভবিষ্যতে এমন ঠক ঠকিবে যে এক বৎসরের 

লাভ একদিনে নষ্ট হইর! যাইবে । 

স্বয়ং ব্যবসায়ীকে গ্রাহকের সভিত প্রতারণ! করিতে দেখিলে, তাহার 

অধীনস্থ সৎকম্মচারিগণ তাভার কাধা পরিতাগ করিবে, যদি নিতান্তই 
তাহা না করে, তবে তাহারাও প্রতারণা শিখিতে বাধ্য হইবে, এবং কোন 

সময়ে যে তাহারা নিজ প্রভূকে ঠকাইবে না ইহার প্রমাণ কি? 

ঠকাঁইলে মন ছোট ভয়, কাঁজ করিবার ক্ষমত। কমিয়া যায়, সুতরাং 

ঠকান কোন মতেই লাভজনক নভে, কিন্ত স্বার্থ এইরূপ জিনিষ যে তাভা 
রক্ষার জন্য অসত্য, প্রতারণা প্রভৃতি অল্পে অল্পে অলক্ষিতভাবে আসিয়া 

পড়ে, অতএব সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে । 

(৩) অন্যান্স ও্রশশহ্স্লাপ্ভ্র । অনেক সময়ে ব্যবসায়িগণ 

কন্মচারীর দোষ দেখিয়া তাহাকে পদড্যুত করিবার সময় পাছে তাহার 
অন্নকষ্ট হয় সেই ভয়ে তাহার দোষ গোপন করিয়া প্রশংসা-পত্র দিয়া 

থাকেন। ইহাতে প্রকারন্তরে অন্য ব্যবসায়ীকে এই প্রশংসাপত্র দুষ্টে 

ইহাকে নিধুক্ত করিরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার উপায় দেওয়া হয়; ইহা 

নিতান্ত অন্যায় | 

(8) ন্নিক্চভল গ্রতাল্সঞ্পা । উল্লিখিত প্রতারণ! সমুহ দ্বারা 

প্রথমতঃ কিছু লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু আরও এক প্রকার প্রতারণা 

আছে, তাহাদ্বারা কখনও লাভ ভয় না । একজন ব্যবসায়ী ক্রেতা হইয়া 

অন্ত একজন বাবসারী নিকটে কোনও জিনিস কিনিতে গিয়! বিক্রেতার 

খরিদ মুল্য. ন! জানায় এ জিনিসের মূল্য আন্দাজে কম 'করিয়া বলে 



বৈশ্তোচিত গুণ । ৪৭ 

যে তাহা অন্যত্র ৫২ টাকায় পাওয়া বায়। কিন্তু বিক্রেতা-বাবসায়ী জানে 

যে ইহার খরিদ মূলা ৫%০ আনা সুতরাং ইহা! ৫1০ টাঁকার কমে বিক্রয় 
করা যাইতে পারে না ; ক্রেতা-ব্যবসায়ী যে মিথ্যা কথ! বলিতেছে তাহা 

বিক্রেতা-বাবসায়ী তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারে এবং তাহাকে প্রবর্ধক বলিয়! 

মনৈ করে, সুতরাং এই মিথা কথায় কোনও ফল হয় না। 

(৫) ব্যযবসাস্সেক্পস তত এ্রবৎ কতিপস্্ 
লীত্তি নীতি 27155 1)011650 2110 08,99 01165, 

১। শুনিয়াছি কোনও বাবসারী সম্প্রদায় সাধারণ লোকের প্রাপ্য 

টাকা যত বেশী আত্মসাৎ করিয়া দেউলিয়া হইতে পারে ততই গৌরব 

মনে করে। কিন্ত তাহারাও প্রথম মূলধনীর টাকা স্থদে আসলে কড়া 
ক্রান্তিতে চুকাইয়া দেয় ; এইরূপ ন৷ করাকে তাহারা অত্যন্ত অন্তায় মনে 

করে। তাহাতে লাভ এই যে, তাহার! দেউলিয়া হইয়! পুনরায় ব্যবসায়ে 

প্রবৃত্ত তইবার পুর্বে তাহাদিগকে সব্ধ প্রথমে টাকা দিবার জন্ত অনেক 

ধনীই বাস্ত হন । 

২। সাধারণতঃ বাবসায়ীরা এক প্রকার জিনিস একজনের নিকট 

১টাকায় বিক্রয় করিয়া এ প্রকার জিনিস অন্ত জনের নিকট ১॥০ 

টাকায় বিক্রয় করা অন্তায় মনে করে না, কিন্ত সংখ্যার বা ওজনে কম 

দেওয়া! তাহারা অন্যায় মনে করে। 

৩। তালুকদার ও জমিদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রাপ্য টাকার জগ্য 

নালিশ হইলে বিশেষ অসম্মান হয় না) কিন্তু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে নালিশ 

হইলে তাহ! অত্যন্ত অসম্মান এবং ক্ষতিজনক ভয় । 

৪। অপর বাবসায়ীর কর্মচারীকে অধিক বেতনের প্রলোভন দিয়া 

নিজের বাবসায়ে নিষুক্ত করা এবং অন্টের দখলে যে দোকান ঘর আছে, 

তাহ! অধিক ভাড়া দিয়া নিজে অধিকার করা ব্যবসায়ীর পক্ষে নিতান্ত 

নিন্দনীয় কার্য । কর্মচারীর পক্ষেও সামান্য জুবিধার জন্য মনিব পরিবর্তন 



.৪৮ ব্যবসায়ী ৷ 

করা উচিত নয়, কারণ প্রবেশ করিবার সময় হয়তঃ অনেক অনুরোধ 
করিস প্রবেশ করিয়াছে এবং কাধ্য শিখিবার সময় মনিবের অনেক 

ক্ষতি করিয়াছে । 

৫। একই দরে জিনিস কিনিতে হইলে যে দোকানে প্রথমে দর 

পাওয়া গিয়াছে সেখান হইতেই তাহা! কেনা উচিত। ্ 

৬। তুমি একজনের নিকট হইতে জিনিস কিনিয্া! থাক, অন্যে কম 

'দর দিলে তাহারই নিকট হইতে তোমার কেনা উচিত । এমন ভইতে 

পারে যে পুর্ব ব্যবসায়ীর সঙ্গে তোমার অনেক দিন হইতে বাবসায় 
চলিতেছে, দুই একটা জিনিস অন্তঠের নিকট হইতে নেওয়া! অসুবিধাজনক, 

ইহা সত্তেও অন্ততঃ ছুই চাঁরি বার নুতন দোকান হইতে নিতে বাধ্য, তাহ 

না করিলে, সে যে দর কমাইয়া তোমার উপকার করিল তাহার প্রতিদান 

করা হইল না, এবং ভবিষাতে সে তোমাকে আর কম দর দিবে না । 

তবে যদি যৎসামান্স কিছু কমাইয়া দেয়, বথা ৫*২. টাকাতে %* আনা 
ৰা ৫২ টাকাতে:€১* পয়সা, এই রকম কমকে কম ভাবা উচিত নহে । 



৫1 ব্যবসায়ের উপাদান । 
(ক) বৈশ্তোচিত শিক্ষা, (খ) বয়স, (গে) বরাদ্দ, (ঘ) ব্যবসায়-নির্ব্বাচন, 

€(ড) নামকরণ, (চ) স্থান নির্বাচন, ছে) গৃহনির্বাচন, (জ) গৃহসজ্জা, 
(ঝ) কর্মচ্মিরী, (4) পরিচ্ছদ, (ট) স্প্রতিষ্ঠিত যশঃ, ঠ) মূলধন, 

(ড) বিজ্ঞাপন, (9) অবিবাহিত জীবন। 

(ক) বৈশ্যোচিত শিক্ষা | 

বৈশ্তোচিত গুণবিশিষ্ট লোক বৈশ্রোচিত শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়া কোন 

ব্যবসায়ীর নিকটে শিক্ষানবিশ থাকিয়! ব্যবসায় শিক্ষা করিয়! ব্যবসায় 

আরম্ভ করিলে কৃতকার্য হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । 

(খ) বয়স। 

যত অল্পবয়সে ব্যবসায় শিক্ষা বা ব্যবসায় আরম্ভ করা যায় ততই 

ভাল । ব্যবসায়ী লোকের ছেলের! বাল্যকাল হইতে অজ্ঞাতভাবে বাবসায় 

শিখে বলিয়! ভাল ব্যবসায়ী হয়। ২০ বৎসর, উদ্ধপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স 

মধ্যে ব্যবসার আরম্ভ করা উচিত, পূর্বে পরিশ্রম বিশেষরূপ অভ্যাস না 

থাকিলে পরে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়। কৃতকার্য হওয়৷ শক্ত কথা । 

অনেকে ৪০1৪৫ বৎসর বয়সে চাকুরির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া বা 

কর্মচ্যুত হইয়া ব্যবসায় করিতে মনন করেন । অধ্যবসায় খুব বেশী থাকিলে 
ক্লুতকাধ্য হইতে পারেন, নতুবা! অকৃতকাধ্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 

(গ) বন্বাদ্দ (£5500055) | 

বথাসম্ভব -এষ্টিমেট করিষ্া ব্যবসায় করিবে, যদিও ব্যবসায়ের ঠিক 

এষ্টিমেট হওয়! অসম্ভব | 

€ 



৫০ ব্যবসায়ী । 

. (ঘ) ব্যবসাষ নির্বাচন | 

কন্মকর্তীর শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে বাবসায় নিব্বাচন করিতে হয় । 

( সম্ত্রান্ত ও নিন্দিত ব্যবসায় )। 

(১) হতাশ ব্যবসা ॥ (১) যে ব্যবসায়ে গ্রাহকগণক্কে- 

বেশী তোষামৌদ করিতে হয় না এবং বে খুচরা বাবসায়ে দর করিয়া বিক্রী 
করিতে হয় না তাহাই সন্ত্রান্ত ব্যবসায় । (২) সাধারণ লোকে বলিবে, ষে 

ব্যবসায়ে বেশী মূলধন, যাহাতে নিজে হাতে কাজ করিতে হয় না, অনেক 
গোমস্তা রাখা যায, গাড়ী চড়া যায় এবং অনেক বড় লোকের সহিত 

কারবার করিতে পারা যায়, সেই বাবসায়ই সন্ত্রান্ত। কিন্ত প্ররূত, 

ব্যবসায়ীর মতে ব্যবসায়ের বড় ছোট কিছু নাই। মিউনিসিপ্যালিটা, 

ট্রীমওয়ে, রেলওয়ে, 'এসকল ছোট কার্য্েরই পুর্ণাবয়ব 7; কশ্মকর্তার 
মূলধন, বুদ্ধি ও সততা! অনুসারে ছোট বড় হয়। পানের দোকানকেও 
[97991)1001) 1২০০এর মত বিরাট ব্যাপার করিয়া তোল! যাইতে 

পারে। (৩) যে ব্যবসায়ে জিনিস দেখিয় ভাল মন্দ বুঝিবার উপায় নাই, 

ব্যবসায়ীর সততার উপর নির্ভর করিতে হয়, সে বাবসায়কে সহজে সম্রাস্ত 

করা! যাইতে পারে । 

(২ নিন্দিত ব্ব্যন্বসাম্্র। (১) যে সকল ব্যবসায়ে ঘুষ, 
দ্তবরি, কমিশন ইত্যাদি না দিলে বা মিথ্যাকথা! না বলিলে চলে না সেই 

সকল বাবসাঁ়ই অসন্ত্ান্ত, এগুলি ব্যবসায় নামের যোগা নহে । (২) কোঁন 

ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যবসায় করা হয় 

তাহাঁও ব্যবসায় সংজ্ঞার অন্পধুক্ত | 

আমাদের চিন্তা করিয়া নৃতন ব্যবসায়ের উদ্ভাবন করিবার আবশ্তকতা 
বড়ই কম, ইউরোপীয়দের কার্ধ্প্রণালী ও ব্যবসায়গুলির অন্থকরণ 

করিলেই নূতন বাবসায় বাহির হইয়া পড়িবে । 



ব্যবসায়ের উপাদান । ৫৯. 

($). নামকরণ । 

দোকানের নামকরণ করিবার সময় যতদূর নূতন ধরণের ও" সংক্ষেপ 
রকুমের নাম রাখিতে পার ততই ভাল। নূতন ধরণের নাম 
রাখিলে প্রতিবাধীর সহিত চিঠি বা গ্রাহক নিয়! বিবাদ লাগে না। 
সংক্ষেপ নাম বলিতে, লিখিতে এবং লেটারহেড্ প্রভৃতি ছাপিতে 

স্থবিধ। হয়। তুমি যে জিনিসের ব্যবসায় কর, যেস্থানে কর ইত্যাদি 

বিষয় নামে সংক্ষেপে প্রকাশ পাইলে ভাল। ধনীর নামেও নাম করিতে 

পাঁর। প্রতিবাসীর নাম সুন্দর বলিয়া বা তাহার নামে সন্ত্রম আছে বলিয় 

তাহার ব্যবসায়ের নাম আংশিক বা! সম্পূর্ণরূপে নকল করা উচিত নর। 
(১) জোড় মাম । কোনও ব্যবসায়ের নাম ছুই নামে করিতে 

হইলে প্রথম অল্প অক্ষরের নাম পরে বেশী অক্ষরের নাম দিলে সুশ্রাব্য 

হয়। যথা “ভট্টাচার্য দাস কোম্পানি” না করিয়া প্দাস ভষ্টচাষ্য এগ 
কোম্পানি,” ভাল শুনা যাঁয়। 

ব্যবসায়ীগণ বাবসায় কার্য্যকে ঘ্বণিত মনে করিয়া দৌকানকে আফিস, 

কারবার ও গদি প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকে । যে বাবসায়কে 

দ্বণা করে তাহার ব্যবসায় করাই উচিত নয়। 
(২ উপ্পাঁথি বিভ্রাউ ॥ ব্রাহ্মণ যাহারা বিশেষ সম্মান লাভের 

জন্য রায়, চৌধুরী, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি নিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
অপরিচিত স্থলে অতিরিক্ত “শন্্ী” লিখিয় ব্রাহ্মণ বুঝাইতে হয়। একজন 
্রাক্মণকে অহিন্দু পত্রী গ্রহণ করিয়া'ও “শশ্শ! রায়” লিখিতে দেখিয়াছি । 

(৩ জোড়া উপাধি ।' কুলীন কায়স্থেরোও রায়, চৌধুরী 
প্রভৃতি উপাধি নিয়া সাহাদের সহিত অভিন্ন বুঝাইতেছেন। বন্তু রায়, ঘোষ 
চৌধুরী লিখ! আবগ্তক। রার চৌধুরী প্রভৃতি উপাঁধি দ্বারা কুলীন কায়স্থ 
কি সাহ! বুঝিবার যো নাই । | | 



4২ ব্যবসায়ী | 

মুখোজ্যা চৌধুরী, দত্ত চৌধুরী, বন্থু রায়, রায় চৌধুরী প্রভৃতি জোড়া 

উপাধি এখন চলিতেছে । যেইটি ভাল সেইটি নিলেই ত হয়। ২৩ রকম 

উপাধি লিখিয়া' সময় নষ্ট করা৷ অনাবস্তক | 

বিলাতী লোকের নাম দিয়া যে বাবসায় করে তাহাকে লোকে 
জানিতে পারিলে বিশ্বীদ করে না। বাস্তবিক ইহা! নিন্দনীয় । , 

হমান্মুন্যেক্ল ম্নাহ্ম রাখিবার সময় অনেকে নরেন্দ, স্রেন্ 

প্রভৃতি কতগুলি নাম সুন্দর বলিয়! প্রায় প্রত্যেক বাঁড়ীতেই রাখিয়! 

থাকে । ইভা দ্বারা নামকরণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পার্থক্য নষ্ট হয়, 

অমুকের ভাই নরেন্দ্র, অমুকের ছেলে স্ুরেন্্র ইত্যাদি বলিতে হয়। এক 
ংশে বা এক গ্রামে যে নাম অন্তের আছে, সে নাম রাখা অসুবিধাজনক । 

(8) অ€স্ণনলাষ (পল্বী) পল্তিবত্ন্ন | পদবী পরিবর্ভনে 
লাভ নাই । উত্তর পশ্চিম প্রদেশে “সিংহ” পদবী সন্ত্রম স্ুচক, দ্বারভাঙ্গার 

মহারাজা প্রভৃতির এই উপাধি আছে। পুর্ববঙ্গে ভাগ্ডারি কায়স্থদের এই 
উপাধি ছিল, তাহারা পরিবর্তন করিয়া দে এবং দাঁস প্রভাতি উপাধি 

নিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাহারা সিংহ থাকিবে তাহাদের অবস্থা 

ভাল করিতে পারিলে তাভারাই উচ্চশ্রেণীস্থ বলিয়া গণা হইবে । উত্তর 

পশ্চিম প্রদেশে সাহা উপাধি সন্ত্রমন্চক, বোধ হয় সেই অন্রুকরণেই 

বাঙ্সালার সাহাদের নাম হইয়াছিল, কিন্তু এখন পুর্ববঙ্গের সাভার! নাম 
বদলাইয়া দাস, রার প্রভাতি করিতেছে । নাম না বদলাইয়া নিজ নিজ 

কাধ্যে এবং সমাজে যে সব ক্রটি আছে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা 

করাই কর্তব্য ; শ্রীহট্রের ধনী সাহারা তাহাই করিতেছে ; কায়স্থদের 

ছেলে মেয়ে বেশী পণ দিয়া নিয়! বিবাহ দিতেছে । আশা করা যায় এই 

উপায়ে কিছুকাল পরে তাহাদের সমাজ কায়স্থদের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। 

আমরা বাঙ্গালীরা “বাবু” ছাড়িয়া! “শ্রীযুত” ধরিয়া কি বিশেষ সন্ত্রম 
পাইয়াছি বুঝিতে পারি না । 
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বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের “চক্রবর্তী” উপাধি খুব সন্ত্রস্চচক ছিল, এখনও 

ফরিদপুর জেলাস্থ রুদ্রকরের সন্ত্ান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়গণ চক্রবর্তী” নামে 
খ্যাত হইয়া সম্তরম মনে করেন। পাচক প্রভৃতি নিক্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের! 

“চক্রবর্তী” উপাধি নেওয়ায় অনেকে ইহাকে অপমানজনক মনে করিয়া 

অন্য উপাধি নিতেছেন। 
বিদেশের সহিত যাহাদের প্রকাঁও ব্যবসায় তাহারাই [[21:01727 

( সওদাগর ) নামে এবং আমাদের মত ব্যবসায়ীরা 75906 নাঁমে 
আখ্যাত হওয়া উচিত, অনেকস্থলে [1০:01277£ শব্দের অপব্যবহার 

দেখা যায় । আমরা 1151011817 নামে আখাত হইতে চাহিলে ধুষ্টুতা 

প্রকাশ পাইবে । 

(চ) স্থান নির্বাচন । 

জলের বেমন স্বাভাবিক গতি আছে নিম্ন দিকে যায়, বাধা পাইলে 

পুনরায় বল সংগ্রহ করিয়া বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করে, সেইরূপ 

ব্যবসায়েরও স্বাভাবিক গতি আছে, সেই গতির বলে, যেখানে 

ষে ব্যবসায়ের আবশ্তক এবং অভাব আছে সেইখানে সেই ব্যবসায় ভ্ইফ্া 

থাকে । এবং সেই ব্যবসায়ের অনাবশ্তক বা প্রাচুর্যা হইলে ব্যবসায় 

কমিতে থাকে বা- লোপ পায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বাবসায়ের 

স্থান নির্বাচন করিতে হয়। 

(ছ) গৃহ নির্বাচন । 

পুর্ব বা দক্ষিণদ্বারী ঘর কিছু বেশী ভাড়া হইলেও ভাল, তার পর 
উত্তরদ্বারী, তার পর পশ্চিমদ্বারী। ঘর ভাল হইলে গ্রাহকগণ বসিয়া! 

আরাম বোধ করে, স্থতরাং বেশী বিক্রীর আশা করা যার এবং 

কর্মচারীদের শরীর ভাল থাকে । 
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বাড়ীওয়ালা অনেক সময় বাড়ী মেরামত বা আবশ্তকমত পরিবর্তন ও 
পরিবদ্ধন করিয়া দিতে না চাহিলে, ব্যবসায়ে লাভ বোধ করিলে 
অরস্থাভেদে তাহ! নিজ ব্যয়ে করিয়া লইতে হয়। কোথাও ভাঁড়া হইতে 

বাদ পাওয়া যায়, কোথাও বা পাওয়া যায় না। 

বরের মেজে রাস্তার সমান উচ্চ হইলে খুব খারাপ, ২ ছুট উচ্চ হইলে 
ভাল, ৩ফুট হইলে মন্দ নয়, তাহার উপরে হইলে ভাল নয়। ঘরে 
আলো ও বাতাস যাওয়! চাই। 

(জ) গুহ সঙ্জা। 

ব্যবসায়ের আন্দাজ মত ঘরের সাজ ভাল করিবে, ইহা দ্বারা অপরিচিত 
গ্রাহক তোমার ব্যবসায়ের গুণাগুণ এবং অবস্থা নির্দেশ করিবে । 

কাঠের জিনিস অর্থাৎ ৬/০০০57. [01710015 দরকারী সাইজ মত 

পুরাতন ভাল অবস্থায় পাইলে দরে সস্তা হইবে, জিনিসও ভাল হইবে । 

টাকাকড়ি প্রভৃতি মূল্যবান জিনিস বেশী হইলে এবং সেই সব নিরাপদ 
করিতে হইলে লোহার সিন্দুক বাখা উচিত) অন্যকে না ঠকাইলেও 
অনেক স্থলে ধন নিরাপদ হইতে দেখা গিয়াছে । 

আসনের জন্য বিছান। ন! রাখিয়! চেয়ার, টুল ও বেঞ্চ রাখিতে পারিলে 

ভাল হয়, ব্যয়-সাঁধ্য বটে, কিন্তু উঠিতে ও বসিতে সুবিধা । কোন কোন 

ব্যবসায়ী নিজের আসন গ্রাহকদের আসন অপেক্ষা ভাল করে; ইহা 
অন্যায়, কারণ, গ্রাহক লক্ষ্মী । 

৪00৬. দোকান ঘর দৈর্ঘ্যে প্রান্থে বড় হইলে, এবং মধ্যে টেবিল চেয়ার 
প্রভৃতি রাখিয়।ও অনেক স্থান খালি থাকিলে 9109৬ 0৪5০ আবগ্তক | 

এখন ঘরের ভাঁড় সর্বত্রই বুদ্ধি হইয়াছে । বড় ঘর্ নিয়া খালি রাখিবার 

সুবিধা হয় না। সুতরাং প্রায়ই 910০৬ 0856 এর আবশ্তক 

হয় না। 



বাবসান্ধের উপাদান । ৫৫ 

78150 510, পূর্ব্বকালে অল্প মূলধনে ব্যবসায় করা চলিত। তখন 
17815 31০%/ করিয়া ঘর জিনিষে পূর্ণ দেখাইতে হইত।, মস্লার 

দৌকানে এক এক রকম মস্ল! দশ সের আছে, আড়াইমণি থলের নীচে 

খড় পুরিয়া উপরে মস্লা রাখিয়া মস্লাপুর্ণ থলে দেখান হইত। 
ডাক্তীরখাঁনায় আল্মারী অনেক আছে কিন্ত তত ওষধ নাই, খালি শিশি 

কাগজ দিয়া প্যাক করিয়া লেবেল্ আঁটিয়! সাজাইয়া রাখা হইত । মুদি 
দোকানে গাম্লার ভিতরে সরা উল্টা করিয়া রাখিয়া, তাহার উপর চাউল 
দাইল প্রভৃতি রাখা হইত । ক্রমশঃ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প 

মূলধনে বাবসায় করিবার সুবিধা চলিয়া যাইতেছে স্ৃতরাং [8192 

৭]10,৮ অনাবশ্তক হইয়া পড়িতেছে। 

5710দ %1100৬, ডাক্তারখানার সন্থথে হইদিকে ছুইটা অর্ধীচন্্রা- 
কৃতি ১70৬৮ ৮1700 করিবার রীতি চলিয়া আসিয়াছে । ইহাতে 

অনেক খরচ লাগে এবং স্থান নষ্ট হয়। সুতরাং ওষধের মূলা বাড়াইতে 
হয়। এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়াই উচিত। আর নিতান্ত করিতে 
হইলে, অর্ধচন্দ্রীকৃতি না করিয়া সৌঁজা করিলে কতক বায় কমে। 

এত বেশী বলিয়া বোধ হয়। কারণ যেখানে রোগের ওষধ বিক্রী 

হইবে সেখানে জীঁকজমক না৷ হইয়া খাবার দোকানে জীকজমক 

হওয়া উচিত ছিল। 

আন্দাজ ত্ত সজ্জ্ঞা । খুচরা বাবসায়ে ১০৬ 

আবশ্তক, কিন্তু আন্দাজ মত করা উচিত। বে-আন্দীজ 317০ করিক্বা 

বায় বাহুল্য করিয়া, ব্যবসায়ে লোকসান করা উচিত নয়। শুনিয়াছি 
কোনও সাবান ব্যবসায়ী মেলাতে 51707 করিয়া এত বায় করিয়াছিল যে 

শেষে ব্যবসায় চালান মুস্কিল হইয়াছিল। 

সন্দেশ ও মিষ্টান্নের দোকানে 910০% থাক উচিত; কারণ সন্তোষের 



৫৬ ব্যবসায়ী । 

অবস্থায় লোক সন্দেশাদি খরিদ করে। অসুখের সময় অর্থাৎ বিপদের 

সময় ভাক্তারখানায় যাইতে হয় । সেই স্থান এত স্রন্দর করিবার আরশ্তক 

নাই। তথাঁপি এই বিপরীত প্রথা প্রচলিত হইবার কারণ আমার বোধ 
হয়, মিষ্টান্ন গরীব দেশের প্রস্তুত এবং ডাক্তারী ওষধ ধনী দেশের প্রস্তত। 

ওষধের সঙ্গে সঙ্গে বিলাত হইতে এই জীঁকজমক আসিয়াছে । 

এইরূপ জাঁকজমক বাড়াইয়া ও্ষধের মুল্য বুদ্ধি করা নিতান্ত 

অগ্ঠায়। 

গ্হসতজ। বা! ব্যব-্াাল্প সজ্জা । পুর্বশ্রেণীর 
ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিতে জানিত না এবং পছন্দ করিত না । 

সাইনবোর্ড, ছাপাঁন লেটার হেড, এইসব ইউরোপীয়দের নিকট হইতে 

আমর! শিখিয়াছি । 

যে জিনিষ তুমি কখনও ব্যবহার কর নাই, সেই প্রকারের জিনিষ 
থরিদের সমন্ন প্রথমে পাকাপাকী না! কিনিয়া, যদি পাঁর তবে জাকড়ে 

(01) 109090001)) কিনিবে, যেন কিছুকাল বাবহারের পর সুবিধা না 

হইলে বদলে অন্য জিনিষ নিতে পার। জাকড়ে কিনিতে পারিলে প্রথমে 

কম দামের জিনিষ কিনিবে, তার পর কোন্ রকম জিনিষ তোমার সুবিধা 

হইবে তাহা বুঝিয়' পরে বেশা মূলা দিয়! ভাল জিনিষ কিনিবে, পারিলে 
পুরাতনটী অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবে, না 'পারিলে এক জিনিষ 
ছইবার খরিদ করায় ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু কাজের খুব স্বৃবিধা 

হইবে। 
ব্াবসাম্ীক আবশ্যক পুস্তক্াদি | পঞ্জিকা $ 

অভিধান- বাঙ্গাল, ইংরাজী ; 19568] 29100 ; 7:515272171 50108; 

(00005 621? 71100508015 7 13595778৬, চিটি ওজন করিবার 

নিক্তি। চিঠি বন্ধ করিবাঁর জন্ত জল রাখিবার পাত্র । 



ব্যবসায়ের উপাদান । ৫৭ 

(ঝ) কন্মচারী | 

(১) ন্নিম্ত্রোগ। কর্মচারী নিয়োগের সময় যথা সম্ভব বিশ্বাসী 
দেখিয়া নিযুক্ত করিবে, নিধুক্ত করিবার পর অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ না 

পাঁওয়া পর্মান্ত বিশ্বাস করিবে । অকারণে অবিশ্বাস করিলে বিশ্বাসী লোক 

চাকরী পরিত্যাগ করিবে, কেহ বা অবিশ্বাসের কাজ করিতে আর্ত 

করিবে । বিশ্বাসের পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে পাকা করিয়া 
নিয়োগ করাই উচিত। নিষুক্ত করিয়া সহজ দোষে বরখাস্ত করা 

উচিত নয়। 

যে প্রার্থীর ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া, ব্যবসায় করিবার উপযোগী 

মূলধন, পরিচয়, কর্মৃঠিতা প্রভৃতি সামগ্রী যত বেশী, সেই প্রার্থীকে তত কম 

নেওয়া উচিত ১ অর্থাৎ বাবসায়ের সকল উপাদাঁনই যাভাঁর বেশী আছে, 

তাহাকে নেওয়াই উচিত নয় ৷ কারণ সংসারে সংলোকের সংখ্যা বড় কম, 

সুবিধা পাইলেই মনিবের সর্বনাশ করিতে কুষ্ঠিত হয় না। কিন্ত কথিত 

গুণবিশিষ্ট প্রার্থ সং হইলে তাহাকে আগ্রহের সহিত নেওয়া উচিত |: 

যাহার কাছে তুমি কোনরূপ ঠেকা আছ তাহার পরিচিত লৌক 

রাখা স্থবিধাজনক নহে । সে ক্রটি করিলে বা অকর্মণ্য হইলে শাসন 

করিতে বা ছাঁড়াইতে অসুবিধা হইবে । 

“সব্বঞ্চ নৃতনং শশ্তং সেবকান্নং পুরাতনং” সব জিনিসই নৃতন ভাল, 

শুধু চাকর ও চাউল পুরাতন ভাল। চাঁকর পুরাতন হইলে কতক 
দোষও জন্মে বটে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই পুরাতন চাকবে 738০07এর 

অমত, কিন্তু মোটের উপর গুণই বেশী হয় । 

নিয়োগের সময় সমান গুণ হইলে আত্মীয় বা সম্পকিত লোকদিগকে 

অগ্রে নিতে পার, কিন্তু নিবুক্ত হইলে সকল কর্মচারীকে যথাসম্ভব সমান 

ভাবে দেখিতে হইবে, নতুবা অসম্পকিত কন্মচারীরা সঅসন্তষ্ট থাকিবে । 



৮ ব্যবসায়ী । 

পাঁস করা কর্মচারীরা সাধারণতঃ সৎ হয়, লিখা পড়ার কাঁজ তাদের 
দ্বারা ভাল চলে। ব্যবসায়ের আসল কাজ কেনা ও বেচা, আবশ্তকমত 
যথাঁয় তথায় যাওয়া, আবশ্তক মত থাকা, খাওয়ার নানা রকম ক সহ 
করা এবং ঠেকা সময়ে নিয় শ্রেণীর কার্ধ্য করা তাহাদের দ্বারা সুবিধা 
ইয় না। ব্রাহ্মণ কারস্থ প্রায়ই এইরূপ, কিন্ত ব্যবসায়ীর ছেলেত্বা এই সব 
বিষয়ে খুব মজবুত, পরস্ত চিঠি খানা লিখিতে গেলেই গোল । 

অকর্মণা আত্মীয় নিবে'না নিলেও ক্ষমতা কম দিবে । যে ঠেকা 
সময় যত নীচ কাজ করিতে প্রস্তত ভয়, যত বেশী বুঝে, যত বেশী খাটে 
এবং সৎ হয়, তাহাকে তত উচ্চপদ দিবে । ব্যবসায়ে ব্যবসায়সম্বন্বীয় 
গুণে সন্ত্রম করিবে, সম্পর্কে, কৌলীন্তে বা ধনে সন্ত্রম করিবে না । বিষ্ার 
জন্য কিছু সম্ভ্রম করিবে । 

নিজের অপেক্ষা বেশী চতুর বা সন্ত্রস্ত কম্মচারী নেওয়া সুবিধাজনক 
নহে ঃ কারণ সে তোমার হুকুম শুনিবে না, বা হুকুম তামিল করিতে 
অপমান বোধ করিবে । বেশী বয়স্ক কম্মরচারী দীর স্থির হয় কিন্ত হুকুম 
দিতে ব' দোষ করিলে শাসন করিতে অন্থুবিধা হয় । 

হাত 'অপেক্ষা মস্তিষ্কের কার্যোর ও বহুদগিতার মুল্য বেনী । এই 
জন্তই পুরাতন কর্মচারী বসিয়া বেশী অংশ পায় এবং নতন কশ্মচারী 
খাটিয়া কম অংশ পায়। 

একজন নৌকার দাঁড়ি অন্ত দঁড়িকে বলিয়াছিল “মাঝি বেটা বসিয়া 
মাহিনা খায়” অপর দীড়ি উত্তর করিয়াছিল “তাহাও দেখিয়াছি শুকনা 
দিকে নৌকাযায়” অর্থাৎ মাঝির অন্পস্থিত.কালে সে এক দিন মাঝির 
কাজ করিয়াছিল, তখন সে নৌকাকে সোজা জলের দিকে রাখিতে পারে 
নাই, ভাঙ্গার দিকে যাইতে চাঁহিত। স্তরাং শরীরের বল অপেক্ষা 
মস্তিষ্কের বলকে এবং বদিতাকে বেশী সন্ত্রম করিবে । 

বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রাদির- মধ্যে [17101 &58 এর উপদুক্ত লোক না 



ব্যবসান্নেন্ উপাদান । ৫৯ 

থাঁকিলে অন্ত কন্ঠ অংশীদার লওয়া উচিত, সাছেবেরা 'তাহাই করে। 

বাঙ্গালীরা সব নিজে খাইতে চায়, সুতরাং ঠকে । | 

'কন্মচারীর সংখ্যা! আবশ্তকমত বা কিছু বেশী রাখিতে পাঁরিলে 
ভাল, তাহাতে খরচ কিছু বেশী পড়ে, কিন্তু সংখ্যা কম রাখিয়া! 

কাহারও অনুপস্থিতিতে সময়ে সময়ে লোকের অভাবে টনি চিস্তিত 
হইতে হয়। 

কারীকর ঠিক। পাঁওয়া গেলে বেশী রাখার আবশ্তক দেখি না। 
ইংবাজীতে প্রবাদ আছে “৬/৪010 01107061000 076 ৮৮০21 2110 

1100 1182 ৮011 01 6 ৮/017107)01) "; কাঁজ পাইবে আশায় বহুতর 

কারীকর নিযুক্ত করিয়া লোকসান করিবে না । 

যাহার নিজের ব্যবসায় আছে, এমন লোককে কখনই, প্রধান বা 

গ্রাধান শ্রেণীর কন্মচারীত্বে নিযুক্ত করিবে না, নিষুক্তির পরে জানিলে 

কর্মচ্যুত করিবে। খুব নীচের কন্মচারীদের বাবসায় থাঁকিলেও 

তত ক্ষতি নাই, না থাকাই ভাল, কিন্তু তুমি যে জিনিসের 

ব্যঘপায় কর' সেই জিনিসের ব্যবসায় তাহার থাকিলে তাহাকে কখনও 

রাখিবে না। | 

(২) ক্গার্্া পক্ীক্ষা) । বিদেশে তোমার কোন ব্যবসায় 
থাকিলে কর্মচারীর সততার তুলনায় দৈনিক, সপ্তাহিক বা মাসিক রিপোর্ট 
নিবে। তবেই সে কার্যাস্থলে উপস্থিত আছে কি না এবং কি রকম কাজ 

করিতেছে বুঝিতে পারিবে । প্রহরীদের' প্রতি 'ঘণ্টায় ঘড়ী বাজাইবার 
নিয়ম করার ইহাই প্রধান উদ্দেস্ | 

নিজে ভালরূপ দেখিতে না পারিলে বেশী বেতনের সৎ ও কবি 

ম্যানেজার রাখা উচিত । 

মধ্যে মধ্যে কন্ম্চারীদের বড় হইতে ক্ষুদ্রতম কাজ, ও কাজের স্থান- 

শুলি পরিদর্শন 'করিবে, নিজে ভালরূপ দেখিতে না, পারিলে ব্যবসায় 



ব্যবসারী 

চালান শক্ত, যথা 13196121706 1321/661) 00106 900. 00 শীর্ষক 

ঈসপের গল্প । 

(৩) গ্পুলক্ষান্ল শু শাসন । আব্কমত কর্মচারীকে 
প্রশংসা, বেতনবৃদ্ধি, কমিশন বা বখরা দ্বারা উৎসাহ দিবে, তাহাতে 

লাভের হার ক্মিবে কিন্ত ছুরভীবনাও কমিবে। মন্দ কর্মচারীকে শাঁসন 
বা কশ্মছ্যত করিবে । “কম শাসনে আমলা খারাপ” শাসন না করিলে 

কেহ কাজে মনোযোগ দিবে না এবং সময় সময় ভাল কর্মচারীও নষ্ট 

হইবে, কিন্তু অধিক বা অন্তায় শাসন ভাল নয়। চাঁকরদিগকে 

সময় সময় গালি দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা না! দিয়া শাসন করিতে 

পারিলেই ভাল । 

কন্মচারীর কোন দোষ থাকিলে ২1৪ বার সংশোধনের চেষ্টা করিবে, 

শাসন করিবে, সংশোধিত হইলে ভাল, নতুবা এই দোষ থাক! সত্বেও 
রাখিতে পার কি না দেখিবে, পারিলে ভাল, না পারিলে কনম্মচ্যুত 

করিবে । এই অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া সর্ধদা মন্দ বলিলে 

তোমার মেজাজ খারাপ হইয়। স্বভাব খারাপ হইবে এবং কন্মচারীও 

সর্বদা অসন্তষ্ট হইয়া পেটের দায়ে কাজ করিবে বটে, কিন্তু অসন্তুষ্ট 

হইয়া কাজ করিলে কাঁজ ভাল হইবে না। বিশেষতঃ তোমার 

দুর্নাম হইবে। 

তুমি তোমার কন্মচারীকে কোন কাজের জন্য হুকুম দিলে যে কাজ 

একটু কষ্ট করিলে অগ্ঠই “করা যায় তা না করিয়া! যদি বলে “কল্য 

করিব,” তবে জানিবে যে কলা তাহাকে পুনরায় হুকুম না দিলে করিৰে 

না এবং সেই লোক কন্মৃঠ নহে, বেতন বুদ্ধির সময় তাহার বেতন বুদ্ধি 

দিবে না। 

কর্মচারীর নিক্ষমাবলীর মধ্যে এই নিয়ম থাকা উচিত যখন কোন 

কর্মচারী অন্যত্র চাকরীর জন্য আবেদন করিবে তখন তোমাকে জানাইয়া 
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করিতে হইবে ; তোমার অজ্ঞীতে আবেদন করিলে তোমার জান! মাত্র 

তাহাকে কার্য্য হইতে অবসর করিবে। ণ 
(৪) লজ্ম্রাম্ স্পাঙলম্লন | যে কর্মচারী ছাড়িয়া গেলে বিশেষ 

ক্ষতি বা যে কর্মচারীকে শাসন করা যায় না তাহাকে ক্রুটি না করিলে 
পুরস্কারের ,ব্যবস্থা করা উচিত । 

কর্মচারীরা (ক) আদেশ বুঝিতে না পারিয়া; (খ) অন্ত রকম 

অভ্যাস বশতঃ ; :গ) আলস্ত করিয়া; বাঁ ইচ্ছা করিয়া পুনঃ পুনঃ 

আদেশ অবজ্ঞা করিলে, নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত । 

(ক) বুঝাইয় দিবে । 

(খ) কয়েকদিন নৃতন রকম কাজ করাইয়া অভ্যাস ফিরাইবে। 
(গ) ধমকৃ দিবে ; তাভাতে সংশোধিত না হইলে ) (ঘ) বরখাস্ত 

ররিবে। 

(৫) লুক স্পাস্নন্ন । ২।৫ দিনের কাজ করিবার জন্য, রাজ 
স্থতার প্রভৃতি লোক লাগাইলে তাতারা গল্প করিয়া বা! তামাক খাইয়া সময় 

কাটাইলে অনেক সময় শীসন করিতে গেলে, কাঁজ করিতে চায় না, তখন 

দৃষ্টিশাসন আবগ্তক । রেলে ্রামারে স্ত্রীলোক নিয়া চলার সময় মিলজ্জ 
লোকেরা স্ত্রীলোকের দ্রিকে তাকায় । তখন সেই নির্লজ্জ লোকের চক্ষুর 
দিকে একটুষ্টে চাহিয়া থাকিলে সে অপদস্থ হয়, আর স্ত্রীলোকের উপর 

দৃষ্টি রাখিতে পারে না। 
(৬) চেোগন্পস ক্র্্মচ্গাল্লী । ব্যবসায়ের কর্মচারী চোর হইলে 

বিপদ ; কিন্তু ছোট ছোট দোকানে বেশী বেতন দেওয়া! বায় না, সুতরাং 

খুৰ বিশ্বাসী লোক পাওয়াও কঠিন। অবিশ্বাসী লোক সাবধান মতে 
র্লাথিয়া কাজ চালাইতে ভয়। বড় ব্যবসায়ে ও উপরে সৎ কশ্মচারী 

থাকিলে নীচে অবিশ্বাসী কন্মচারী থাকিলেও কাজ চালান যায়। 

'অবিশ্বালী কর্মচারীদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে মনিবরাখা দল 



৬২. 1, ব্যবসায়ী । : 

তত ক্ষতিজনক নহে, তাহারা অল্প অল্প চুরি করে এবং চিরকাল চুরি 
করিবার পথ রাখে । চুরি করে কিন্তু তাহাতে মনিবের বেশী লোক্সান 

হয়না, লাভ কম হয়। আমি সব্ধ প্রথমে ১৮৮৮'সালে ১০২নং আমহাষ্টি 
বাটে মুদি দোকান করি ।.৬তাহাতে একজন মনিবরাখা। কম্মচারী ছিল, 

তাহার কার্য দ্বারা ৫১২ পঁজিতে ২ মাসে ৫৬ টাকা লাভ হইয়াছিল । 
সেই দোকানের মাসিক বাজে খরচ ২৬২ টাকা ছিল। উক্ত কন্মরচারী 
একদিন গোপনে ॥০ পয়সা নিজ কার্যে ব্যয় করায় তাহাকে ছাড়াইয়া 

দিয়া.আর একজন নেওয়ায় পরের ছুই মাসে ৫৬২ টাকা লোক্সান হয় 
অর্থাৎ মূলধন মাত্র বজায় থাকে । সুতরাং দোকান নুতন কর্মচারীর 

নিকটেই বিক্রয় করিয়া আমি চলিয়া আসি। সিমলা এলোপ্যাথিক 

ষ্টোরেও জনৈক কম্মচারীকে চোর ধরিলে সে বলিয়াছিল “মহাশয়, 

আমরা মনিবরাখা, মনিবমারা নহি, অন্তদল মনিবমার1, তাহারা মনিবের 

ভালমন্দ ভাবে না, নিজের পেট ভরিলেই হইল, এক মনিব মারিয়া অন্য 

মনিব ধরে ।” | 

কারীকর শ্রেণীর মধো অনেক অবিশ্বাসী লোক থাকে, কিন্তু কাজে 

বড় পটু, সেইরূপ লোক নাঁ রাখিলে কাজ চলে না, তবে খুব সাবধান 

থাকিতে হয়। 
বাসার চাঁকরের! বাজারের পয়সা ২।৪টা চুরি করিলে বিশেষ" বিরক্ত 

হওয়া উচিত নহে । ঘর হইতে লোটা, বাটি, কাপড়, টাক, গহনা 

প্রভৃতি চুরি করিলে কখনই রাখা উচিত নহে । 

(৭) চুল্লি ন্িনবাল্পন্েল্স উপপাল্স । ঝাড়ন ছিড়িয়া গেলে 
এবং চাকর নূতন ঝাড়ন চাইলে পুরাতন ঝাড়ন তাহার নিকট হইতে চাহিয়া 
নিয়! নৃতন ঝাঁড়ন দিবে, নতুবা নূতন ঝাড়ন কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া 
নিজে নিয়া আবার পুরাতন ঝাঁড়ন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে । 
এবং তাঁহা' দেখাইয়1' অল্লকাল পরই আবার নৃতন ঝাঁড়ন চাইবে 1:"আর্ি 
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পুরাতন ঝাড়ন জ্বালাইয়া দিতাম। দেশালাইএর বাক্স ফেরত নিয়! 
জালাইয়া ফেলা উচিত । 

কোনও বড় কর্মচারীর অধীনে তাহার বনী লোক থাঁকা'' 
নিরাপদ নহে । কোষ বিভাগে সম্পফ্কিত রাখাই আবশ্তক হয় । কোনও 
অর্ধীনস্থ কর্মচারী বড় কন্মচারীর পাচক বা ভৃত্যরূপে থাকিলেও কার্ধ্য 
ক্ষতির সম্ভব। তজ্জন্ত কোন এক রেটে হিন্দু বড় কম্মচারীর অধীনে 
মুসলমান পেয়াদা নিযুক্ত করিরা দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু জজ, মুনসেফ, 
দেওয়ান প্রস্ততি গবর্ণমেন্টের ও জমিদারদের বড় কর্মচারীদের বাসায় 
অশেক সরকারী কা্য করিতে হয়; সেই স্ব সরকারী কার্যের 
সাহাযোর জন্ত পেয়াদাকে বাসায় থাকিতে হয়; তাহা থাকাই আবশ্তক | 

(৮) স্শাস্ননন | নিশ্চয় প্রমাণ না পাইয়া কোন কর্মচারী বা 
চাঁকরকে চোর সাব্যস্ত করা উচিত নর । অনেক স্থলে সন্দেহ ভূল হয় । 
অসাবধানে টাকাকড়ি বা মূল্যবান জিনিস রাখিয়া হারাইলে যে রাখিয়াছে. 
তাহারই ক্ষতি হওয়া উচিত। কিছু অপেক্ষা করিয়া গতিবিধির লক্ষ্য 
রাখিলে বান্তবিক চোর শীত্বই ধরা পড়িবে, অভ্যাস ছাড়িতে 
পারিবে না। 

(৯) আসন্ন তা । কর্মচারীদিগকে বলিয়া রাখা উচিত 
যেন কাজের সময় মনিবকে দেখিয়া কাজ ফেলিয়া আসন ত্যাগ না করে। 

(১০) জ্ঞন্পুস্ম ভাাম্মিভ । কম্মচারীদিগকে হুকুম দেওয়ার 
সময় ভাবা উচিত, যেন হুকুমটা অন্তায় না হয়, হুকুম যাহা দেওয়া হইবে 
তাহা তামিল না হইলে শাস্তি দেওয়া উচিত। হুকুম যতদূর পাঁরা যায় 
লিখিয়া দেওয়া উচিত। লিখিত হুকুম সহজে-তািল হয়। 

(১৯) অনক্্রীঞ্থমন | অধীনস্থ ভদ্রলোক কর্মচারী বয়োজোন্ঠ 
হইলে “আপনি,” কনিষ্ঠ হইলে “তুমি”.বলা উচিত। বয়সে ছোট হই! 
বিদ্বায়।বা কোন কারণে শ্রেষ্ঠত্ ৪ “আপনি” বলা উচিত'।' 
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(১২) ক্র্মলালপীল্প অহিত ত্র বিশ্রতস্ত্র । কম্মচারী 
হইতে দোকানে বিক্রেয় জিনিস কখনই ক্রয় করা উচিত না; কিনিলে সে 
তাহার নিজের স্বার্থ দেখিবে, সুতরাং ব্যবসায়ীকে ঠকিতে হইবে । 

(১৩) ল্পনিবাল্প ভছটী । যাহাদের ডাকে অর্ডার আসে 
তাহাঁদের রবিবার ছুটী দেওয়া ভুল, বরং বেশী কম্মচারী রাখিয়। প্রতিদিন 
কয়েক জনকে অথবা রবিবারে অনেক জনকে ছুটা দেওয়! উচিত, অর্থাৎ 
র্বিবারে ডাকে যে সকল অর্ডার আসে সেই সকল রবিবারেই প্রস্তৃত 

হওয়া আবগ্তক; নতুবা রবিবারের অর্ডার জমিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু 

মুলতবি থাকিবে । রবিবার বিক্রয় বন্ধ থাকিলে মুলতবি কাজ সারিবার 

ও পারিবারিক কাঁজও বিশ্রামের সুবিধা হয় । 

সকালে কাজ সারিলে প্রতিদিন কতক কন্মচারীকে সকালে ছুটা 

দেওয়! উচিত, তাহা হইলে কন্মচারীদের শীঘ্র কাজ শেষ করিবার 

ইচ্ছা হইবে। 
(১৪) এপ্রভ্ভিন্নিত্ধি। আহারাদি কাঁধ্য যেমন প্রতিনিধি বারা হয় 

না, ব্যবসায়ের প্রধান কার্যও প্রা তদ্রুপ । তবে ভাগ্য গতিকে সৎ ও 

কর্মঠ লোক পাইলে চলিতে পারে । “আপনি চাঁসা উত্তম ক্ষেতি, তার 

অর্ধেক কাধে ছাতি, ঘর হইতে পুছে বাত না হয় কাপড়, না হয় ভাত” । 
নিজে দেখিবার স্ুবিধ! থাকিলে এবং ব্যবসায় জান! থাকিলে দূর হইতেও 

কর্মচারী দ্বারা কতক কতক চলিতে পারে । বড় বড় ব্যবসায়েও কতক 

চল। সম্ভব । 
' (১৫) অলস সমন্দিত্ব । অলস মনিবের অধীনে কন্মঠ কর্মচারী 

থাঁকিলেও অলস হইয়া যায়৷ 

(১৬) চাক্ল্স পব্লিবর্তন 1 বড় সহরে খারাপ চাকর 
পরিবর্তন .করিতে হইলে পুরাতন চাকরকে ছাড়াইর়! দিয়া ২৪ দিন 

নিজের! কাঁজ চালাইয়া তারপর,নৃতন চাঁকর নিযুক্ত করিলে পুরাতনে আর 
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নৃতনে দেখা হইবে না, এবং পুরাতন নৃতনকে কুপরামর্শ দিতে পারিবে 
না। ভাল চাকর বাড়ী যাইবার ২।৪ দিন পুর্বে নৃতন চাকর নিয্না কাজ 
করাইয়া দেখিয়। তারপর পুরাতন চাকরকে যাইতে দিবে । 

* (১৭) ধ্ধন্্ঘহ্যউ । কর্মচারীদের ধর্মঘট নিবারণের জন্য পূর্ব 
হইতে ভেদ্বনীতি অবলম্বন করা! উচিত। 

(১৮) অভ্ডান্রগ্রস্ত শ্র্্মচগাল্ল্রী । কম্মচারীর অভাব দূর 
রুরিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যার অভাব দূর করা যায় না, 

তাহাকে রাখা সুবিধা নভে | | 
(১৯) ক্র্ঘঙগল্লীক্েে স্রক্ষা। কন্ন।। কর্মচারী পুত্রবৎ 

তাহাকে সকল রকম আপদ হইতে রক্ষা করা কর্ডব্য। দোষ দেখিলে 

নিজে শাসন করিবে । অন্যের নিকটে দোষ যত গোপন থাকে ততই 
ভাল। রেল বা ষ্টিমার কোম্পানির সামান্ত বেতনের কর্মচারীর বিরুদ্ধে 

অন্য কেহ নালিশ করিলে কোম্পানি বহু ব্যয়ে তাহাদিগকে রক্ষা করে। 

আমি দেখিয়াছি রেলওয়ের কোন বাবু আমাদের মুটের উপর কোন 

অন্তায় ব্যবহার করিলে যখনই তাহার উপরিস্থ কর্মচারীর নিকটে পত্র 

'লিখিয়াছি, তখনই এঁ উপরিস্থ কম্মচারী নীচের কর্মচারীকে আমাদের 
মুটের সাক্ষাতেই মুখে খুব শাসন করিয়াছে, কিন্তু পত্রের উত্তরে 
লিথিয়াছে ; “আমার বাবুর কোন দোষ নাই, তোমাঘ্ব মুটেরই দোষ”। 
যদিও এইরূপ অসছুপায় দূষনীয় । 

(এ) পরিচ্ছদ। 

বয়স্ক লোকের পোষাক সভ্য-জনোচিত ও পরিফার হওয়া চাই, কিন্তু 

জজাাকাল ন! হয় । ক ' 

(১ সনভ্ভ্ ুঞ্পল্লিক্ষান্প পোম্বান্কেন্ল গুপ। মন 
ভাল থাকে, সুতরাং কাজে মনোযোগ হয়, কাঁজ বেশী করা যায়, স্বাস্থ্য 

৫ 
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ভাল থাকে । অপরিচিত স্থানে কাজের জন্য গেলে কাজ সহজে উদ্ধার 

হয়; দোঁকাঁনে বসিলে গ্রাহকগণ . “তুমি” বলিতে সাহস পায় না এবং 
কথায় বিশ্বাস করে। “যাহার মলিন বেশ তাহার আদর নাই” (শিশু- 
শিক্ষা প্রথমভাগ )17 11010559100915 দের পোষাক ব্যবসায়ের অঙ্গ, 

স্থতরাং পরিফাঁর ও বথাসম্ভব মূল্যবান হওয়া উচিত। অপরিচিত 
গ্রাহকেরা! পোষাক, গাড়ী, ঘোঁড়। দ্বার! ব্যবসায়ের পরিমাণ নির্ধারণ 

করে। অভাব পক্ষে খাওয়ার খরচ কমাইয়াও ভাল পোষাক করা 

উচিত। | 

পল্্িক্কান্্স পোম্বাকেল্ চেগোম্ব । ছোট বাবসায়ী 
দের বা কারিকরদের নিকট হইতে ব্যবসায়ের জন্ত অর্থাৎ পাইকারী 

দরে জিনিস খরিদ করিতে গেলে যথাসম্ভব ( অর্থাৎ পাইকার ক্রেতাদের 

মত) অন্ন মুল্যের এবং ময়ল! পোষাক পরিয়া! যাওয়াই ভাল। পোষাক 

বাবুর মত হইলে এবং ব্যবসায়িত্তবের প্রমাণ দিতে না পারিলে অনেক 

সময়েই বেশী দর দিতে হয়। 

(৩) ভড়ন্মী। পাতলা উড়নী দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্ত 

কাজ করিবার সময় বড় ব্যাঘাত জন্মায় ; স্ৃতর!ং কীজের সময় উড়নীর 

ব্যবহার তুলিয়া! দেওয়া ভাল। শীতের উড়নী কাপড় অর্থাৎ শাল বনাত 

ইত্যাদি বেশ স্রুবিধাজনক । 

(8) এ্রুত্তি । ধুতি পরিলে এবং পা”ড়ে সখ্ না থাকিলে থান্ ফাড়। 
ধুতি সুবিধা । কোন দুর্ঘটনা হইলে কতটুকু ছিঁড়িয়! পটা বাঁধিলেও 
ধৃতিখানা নষ্ট হয় না । প্রমাণ পুরুষ লোকদের ৯ হাতী ধুতি পরিলেই 
বেশ হয় ১০ হাতী অনাবশ্তক, কিন্ত স্ত্রীলোকদের ১২ হাতী ধুতি না 
ভইলে ভালরূপ লজ্জা নিবারণ হয় না। 

(৫) পাক্জলা এখুতি । পাতলা ধুতি ব্যবহার করা অন্ঠায়, তাহীতে 

লজ্জা নিবারণ হয় না, বিশেষতঃ ভ্ত্রীলৌকদের পক্ষে নিতান্ত অন্তায়। 
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হিন্দস্থানীদের মত ঘন কাপড় ব্যবহার করা উচিত। তাহাতে খরচও 
অধিক পড়ে না। হিন্দুস্থানী মেয়েরা কাপড় রং করিয়া পরে, তাহাকে 

স্থন্দর দেখায় এবং পাতিল কাঁপড়কেও ঘন দেখায়, এবং ময়লা থাকিলে 

তাহ॥ বুঝা! যায় না (যদিও আমি শেষোক্ত কারণের পক্ষপাতী নহি )। 
মেয়েদের কাপড় এমন ঘন হওয়া উচিত, যাভা পরিলে আলোর বিপরীত 

দিক হইতে কাপড়ের মধ্য দিয়া শরীর দেখা না যায়। ছিটের সাড়ী 
বেশ ঘন দেখার । মেয়েরা বলিবে সরু কাপড় পরিয়া অভ্যাস হওয়ার 

মোট। কাপড় পরিতে পারি না। ব্রা্গ স্ত্রীলোকেরা এবং তাহাদের 

অনুকরণে হিন্দু সরীলোকেরা সরু কাপড় বজায় রাখিয়! লজ্জা নিবারণের 

জগ্ঠ তাহার নীচে সেমিজ পরে, কিন্তু তাহা! ভারী বলিয়া আপত্তি করে 

না। গরিব দেশে এই ব্যয় বাহুল্য কেন? হিন্দৃস্থানী মেয়েদের মত 
একখানা মোটা কাপড় পরিলে সম্তা হয় এবং লজ্জা নিবারণও ভালর্পে 

হয়। বড় লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকের! ধুতি সেমিজ পরিলে ক্ষতি নাই। 

(৬) জ্লাভ্রিবাসন ॥ পৃথক ছোট বাত্রিবাস কাপড় রাখিলে বড় 
কাপড় বেণী টাকে এবং ময়লা কম হয়। 

(৭) চ্ছাঁত্1। সারা বৎসর বাবহার করাই স্কৃবিধাজনক'। ইহা! 

দ্বারা রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, পাখীর বিষ্টা এবং কুকুরের তাড়া হইতে রক্ষা 
পাওয়া ষায়। ছাঁতাটি নূতন রকম হওয়া উচিত, বাঁটটা ঠিক একটা শক্ত 
লাঠি হইবে, তাহাতে সিক্ ও কাপড় ইত্যাদি লাগান থাকিবে । সামান্ত 

রৌদ্রের জন্ত ছাতীর ব্যবহার ন! করিয়! পারিলেই ভাল । কিন্তু শৈশবকাল 

হইতে সে অভ্যাস না থাকিলে মস্তিক্ষ শীতল রাখিবার জন্য অধিকাংশ, 

স্থলে ছাতা ব্যবহার আবশ্ভক ও উপকারী । 

(৮) ম্মোজা1। শক্ত চামড়ার£জুতা হইতে পা কে রক্ষা করে। 
পেনেলার জুতা খুব নরম; তাহা! ব্যবহার করিলে মোজাব্ন' আবস্তার 

হয় না । মোজ! পরধিলে সুন্বন্ধ দেখায় ; কিন্তু অনেকের মোজা কুৎদিত 
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দেখায়; মোজ! আট থাকে না কাহার ও গোড়ালি ছিড়ী থাকে । ছুই 

তিন দিন অন্তর ধুইলে আট থাকে এবং গোড়ালি সেলাই করিয়া নিলে 

অনেককাল টিকে । মেয়েরা মোজ! সেলাই শিখে, কিন্তু অনেক 

বাড়ীতেই মোজা মেরামত করে না; বান্তবিক মোঁজ! সেলাই শিক্ষা 

করার বিশেষ আবশ্তকতাই মেরামত করা। নৃতন মোঁজা ভাতে 
সেলাই করিয়া কলের সহিত প্রতিযোগিতা কর! অসম্ভব । 

প্রথমে যাহারা বিলাতে পড়িতে যাইতেন, তন্মধ্যে একজন বিলাতে 

থাকা কালীন গোড়ালি ছিড়া মোজা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তখন সেই 

বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক মোজা মেরামত করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন 
এইরূপ মোজা! অব্যবহা্য করিঘা ফেলিয়! দিলে ইংলও্ গরিব ভইয় 

যাইত । 
(৯) জ্ুক্তা। ফিতা বান্ধ৷ জুতা পায়ে খুব আট হয়; সুতরাং 

চলিতে স্বিধা। বুটু জুতা আরও স্থুবিধা বেশি টেকে ; কিন্তু এই সকল 

জুত! খুলিয়া! বিছানায় বসিতে হইলে অনেক কষ্ট । সুতরাং বিছানায় 

বসিতে হইবে, এমন স্থানে যাওয়ার সময় রবার স্পরিংযুক্ত ভুতা নিয়া! যাওয়' 

উচিত । বিশেষ স্থবিধার সহিত কাঁজ করিতে চাহিলে রবার ও ফিতাযুক্ত 
উভয় রকমের জুতা রাখা উচিত। উভয় রকম জুতা রাখা যাহার ইচ্ছা 
নাই বা সুবিধা নাই, তাহার পক্ষে শুধু রবার স্প্রিংযুক্ত ভুতাই সুবিধা । 

যিনি মোজা! ব্যবহার করিতে না চাহেন অথচ চামড়ার জুতা পায়ে শক্ত 
লাগে তাহার পেনেলার জুতা ব্যবহার কর! উচিত। গরিবদের জন্য 
দেরাছুনী জুতা! সম্ভা এবং শক্তও হয়, টিকেও বেশ। আমি প্রথম 

ব্যবসায়ের সময় ইহাই ব্যবহার করিতাম। চটি জুতা পরিয়া দুরে 
যাওয়া সুবিধাজনক নহে, কাদা লাগে ও ধুলা! উঠে, কিন্তু পা অপেক্ষা 

ছোট হইলে এইসব অসুবিধা হয় না'। 
(১০) 'ভনরাতিতল। মেয়েদের লম্বা চুল রাখা সব দেশেরই 
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প্রথা । বড় বড় লোকেরা এবং সৌথীন লোকেরা রাখুক আমার 
আপত্তি নাই, মধ্যবিৎ এবং গরিব লোকেরা কেন লম্বা চুল রাখে? ইহা! 
পরিষ্কার রাখিতে অনেক সময় যায় অনেক তৈল লাগে, শুকাইতে.অনেক 

সময় লাগে) সৌন্দধ্য দেখাইবার জন্য পরচুলা ব্যবহার করিলে মন্দ 

হয় মা। 

বাহিরে যাইবার সময়ে মেয়েরা লেঙ্গুটের মত একটা পোষাক পরিলে 
বা দক্ষিণীদের মত কাছ! দিয়া কাপড় পরিলে হৃর্ঘটন! হইতে কতক রক্ষা 

পাইতে পারে। 

পরিচ্ছদের পার্থক্য আবশ্তক কি না? অর্থাৎ ইউরোপীয় এবং 

আমেরিকান লোক যে দেশেরই হউক পোষাক দ্বারা চিনা যায় না। ইহাই 
ভাল? কি ভারতবর্ষবাসীদিগকে পোষাক দ্বারা যে, যে দেশের লোক 

চিনা যায়, ইহাই ভাল? স্ত্রীলোকের কাপড় এবং কাপড় পরার রীতির 

বিভিন্নতা অত্যন্ত বেশী। এক বাঙ্গাল! দেশে তিন চারি রকম ধরণ । 

এই সব বিষয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে আমি মীমাংসা করিতে পারিলাম না । 

(১৯) আঅঅল্নক্ক্কান্্প ॥ সকল দেশের স্ত্রী পুরুষেরাই অল্প বা অধিক 

পরিমাণে অলঙ্কার ব্যবহার করিয়। থাকে, পুরুষেরা কম, স্ত্রীলোকের! বেশী । 

অলঙ্কারের প্রচলন থাকায় স্ত্রীলোকের! যে কোন প্রকারেই হউক কতক 

টাকা সঞ্চয় করিয়া অলঙ্কার করিয়া থাকে, যদিও তাহাতে সিকি পরিমাণ 

স্বণকার লাভ করে বটে, তথাপি আপদ বিপদের সময়ে বন্ধক দিয়! কাজ 

চালান যায় । অমিতব্যয়ী লোকের পক্ষে ইহাই সুবিধাজনক বিধি, কিন্তু 
মিতবারী লোকদের পক্ষে কতকগুলি মূল্যবান গহনার পরিবর্তে পিতল 

ব৷ রূপা দিয়া গহনা তৈয়ার করিয়া প্রতি বংসর গিণ্টি করাইয়া রাখিলে 

এবং সেই গহনার টাকা দিয়া কোম্পানীর কাগজ কিনিয়! সেই স্ত্রীলোককে 

দিলে তাহার অনেক অর্থ অঞ্চয় হইবে। | 

টাকা সঞ্চয়ের জন্য যে সব গহন! তৈয়ার করা! হয়, সেই সবের সোণা 
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যেন ভাল থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত, অর্থাৎ লতা! পাতা আঁকা 

বেশী হইবে না, সাদ হইবে, তবেই সৌপা ভাল থাকিবে, বিক্রয় করিলে 
বেশী মূল্য পাঁওয়া যাইবে। যে গহনা সুন্দর করা আবশ্তক তাহা 
রূপা দিয় তৈয়ার করিয়া! গিপ্টী করিয়া লওয়া উচিত । . 

(ট) স্প্রতিষঠিত যশঃ (০০০৫ %]] )+ 
প্রথমে দোকান খুলিবার সময় পুরীতন দোকান কিনিতে পাওয়া যায় 

কি না দেখিবে। পুরাতন পাইলে দরে কিছু স্থুবিধা যেমন হইবে 

অবিক্রেয় জিনিস তেমন ঘাড়ে করিতে হইবে, তাহাতে বড় লাভ না 

হইতেও পারে কিন্তু স্থাপনের পরিশ্রম করিতে ভইবে না, সময় নষ্ট ভইবে 

না, গ্রাহক কতক পাইবে, দৌকান খুলিয়াই বিক্রয় করিতে পারিবে । 

দৌকান কিনিবার সময় যশের অবস্থামত মূল্যও দিতে পার । 

: স্রপ্রতিষ্ঠিত যশের মূল্য বুদ্ধির কারণ £--/১) সততা, €২) সন্ত্রান্ততা, 

৩) ভাল জিনিষ প্রস্ততকারিতাঁ, (8) মূলধনাধিক্য, ৫) লাভের হার। 

পুরাতন, ব্যবসায়ে শূন্য বখরাদার (1197510 02100591) ভইতে 

চেষ্টা করিবে! নিজে নূতন ব্যবসায় খোলা অপেক্ষা ইহা বিশেষ 

স্বিধাজনক । 
কাঁরথানা করিতে হইলে পুরাতন কারখানা পাইতে বিশেষ চেষ্টা 

করিবে । কারণ কারখানা স্থাপন করিতে পরিশ্রম অতান্ত বেশী, তান 

হইতে রক্ষা পাঁইবে। প্রতিযোগিতা কম বলিয়া খরিদ মূল্যের অপেক্ষাকৃত 

অনেক কম মূলো কিনিতে পারিবে কিন্তু 219০1717০ গুলি ভাল অবস্থায় 

আছেতকিনী মেরীমত করিলে তন্বারা ভালরূপ কাজ করা যাইবে কিনা, 

ইহ্া' দেখিয়া নিতে হইবে । নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে ইহাতে 
ঠকিবার সম্ভব বেশী। 11807175 গুলির কোনরূপ নৃতন টানি 

আঁরিষ্কার হইয়াছে কি না জানিয়া নিবে।' 
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(5) মুলধন। 

(১) ব্যবসাম্ত্রোপম্মোগী স্মুলঘ্ষন্ন । অন্প মূলধনে 
বড় বাবসাঁর করা যেমন অন্যায়, খুব বেশী মূলধনে ছোট ব্যবসায় করাও 

তেমন অন্তায় । পুষ্ঠপোষাক ধনী থাঁকিলে অর্থাৎ আবশ্তকমত সুদে টাকা 

পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অল্প মূলধনে তদপেক্ষা কিছু বড় ব্যবসায় করা 

যাইতে পারে। সুদ দিয়াও তাহাতে বেণী লাভ, কাঁরণ টাক ঘরে বসিয়া! 

থাঁকে না, কাঁজও ঠেকে না । 

(২) স্মুল্লঘম্প হগ্রহেল্স শপাম্ । সত, অভিজ্ঞ ও 

কন্মৃঠি লোকের মূলধনের অভাব হয় না, যে ধনীর নিকটে যাইবে সে.ই 
বিশেষ আগ্রহের সহিত মূলধন দিবে, অতএব প্রথমে অতি কষ্ট ব্যবসায় 
শিখ, মূলধন লোক সাধিয়া দিবে । 

নূতন লোকের পক্ষে প্রথমতঃ যত অল্প মূলধনে সম্ভব ব্যবসায় আরস্ত 
করা উচিত। তার পর লাভ বুঝিতে পারিলে বেশী মূলধন নিয়োগ করা 

কর্তব্য। নূতন লোকের পক্ষে ধার করিয়া বা পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় 
করিদ্না ব্যবসায় করা উচিৎ নহে। ব্যবসায়ে লোৌকসানের সম্ভাবন' 

হাতে ভাতে, সুতরাং ধার করা মূলধন নিয়া বাধসায় করিয়া লোকসান 

হইলেই “ইতো নষ্ট স্ততোত্র্৮ হইতে হয়। তবে বাবসাঁয় শিখিয়! 

আরম্ত করিলে ঠেকা পক্ষে কতক টাকা ধার করা যাইতে পারে ! 

ভালরূপ শিক্ষা হইলে সমস্ত মূলধন ধার করিয়াও নিতে পার। এই 
অবস্থায় 916601715 70210761 ও নেওয়া যাইতে পারে, উভয়েরই সংলোক 

হওয়া আবম্তক । অন্নসাহসী ও স্বার্থপর লোকের মূলধন নিয়া ব্যবসায় 

কবা আপদ্জনক | 

(৩) স্মতলম্্রন্ন অ্জ্ৰীন্ন ॥ অভান্ত ব্যরসায়ে মূলধন টিক 

যদি বিক্রয় বুদ্ধির সম্ভীবনা থাকে তরে সেই ব্যবসায়েই মূলধন বৃদ্ধি কর! 
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উচিত। বিশেষ সুবিধার কারণ থাকিলে অগত্য! অন্ত ব্যবসায় করিয়া 

মূলধন খাঁটাইতে পার। নূতন ব্যবসায়ে অনেক কষ্ট, ক্ষতি ইত্যাদি সন্থ্ 

করিতে হইবে। নূতন ব্যবসায় প্রশস্ত অর্থাৎ অধিক কাট্তির ব্যবসায় 
হইলে ভাল হয়। 

যদি মনে কর, তোমার ব্যবদ্বায়ের মূলধন বৃদ্ধি করিলে বিক্রয্ন বাড়িবে, 

তবে মূলধন বাঁড়াও, কিন্তু আবশ্তক হইলে যেন সহজে কমাইতে পার 

তাহার পথ রাখিয়া বাড়াইবে । 

(৪) অনন্ভুক্ম লম্মুগ্থান্ন। (বখরাদীরী ব্যবসায়) মূলধনের বখরার 
ব্যবসায়ে বখরাদারগণ সকলেই সৎ এবং মার্জনাশীল হইলে খুব ভাল, 
নতুবা বিপদ । তেলী, সাহা! প্রভৃতির! বখরায় ২৩ পুরুষ বেশ এক সঙ্গে 
বাবসায় করে, বামন কায়েতদের পারা অসম্ভব । এক এক জনের 
এক এক বি্ষিয়ে ত্রুটি থাকিবেই তাহা ক্ষমা করা চাই। নূতন পরিচিত 
লোকের সঙ্গে বখরাক্ ব্যবসায় করা উচিত নহে । একবার ঝগড়া হইয়া 

পুনরায় ভাব হইয়া থাকিলে বড়ই ভাল । 

বখরার ব্যবসায়ে হিসাব বেশী পরিষণার রাখা উচিত, যেন ইচ্ছামত ব্যবসায় 
বন্ধ করিয়! পৃথক্ হওয়া ষায়। কারণ পৃথক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 

(৫) হ্বৌথ ব্যযন্রসাম্্র । আমর! (অব্যবসারীগণ ) বড় 
স্বার্থপর, পূর্বে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা না করিয়া যৌথ ব্যবসায় করা৷ উচিত নয়, 
করিলে কৃতকাধ্য হওয়ার আশা কম। আমাদের দেশীয় পুরাতন 

ব্যবসায়ী লোকদের ব্যবসায়ে স্বার্থত্যাগের অভ্যাস আছে, কারণ তাহার! 

জানে যে ব্যবসায়ে স্বার্থত্যাগ না করিলে ব্যবসায় চলে না। 

এদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী অপেক্ষা! বিদ্যান্ 

লোক বেশী, ইহাদের অনেকেরই নিকট চাকুরি বড় মূল্যবান্। সুতরাং 
আশ্রিতবাৎসল্য প্রযুক্ত বা অনুরোধ উপরোধে অন্নপযুস্ত লোককে যৌথ 

ব্যবসায়ের চাকুরীতে ঢুকহিয়া দেওয়! হয়। এবং ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ 
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লোককে উপেক্ষা করা হয়, কারণ বিগ্া অপেক্ষা ব্যবসায়জ্ঞানের মূল্য 

ইহাদের নিকট অতি কম বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ করাই যৌথ 
ব্যবসায়ের সর্ধনাশের মূল কারণ। ম্যানেজিং ডিিক্টার যদি এইরূপ 
কার্য্যের বিরোধী হন, তাহা হইলে তাহার নিজের চাকুরী লইয়াই 
টানাটানি লাগে । 

কর্মচারী নিয়োগের সময় ডিরেক্টর বা বড় অংশীদারের জানিত 
লোক নেওয়া ক্ষতিজনক । 

ডিরেক্টরের সংখ্যা কম হওয়া ভাল, তাহাদের প্রত্যেকের অনেক 

টাকার অংশ খরিদ করা -আবশ্তক এবং তাহার! ধনী হওয়া আবশ্তক | 

(ড) বিজ্ঞাপন । 

বাবসায়ী মাত্রেরই অল্লাধিক পরিমাণে বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্তক | 

দে ব্যবসায়ে লাভের হার এবং মূলধন বেশী, সেই ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনও 
বেশী দেওয়া আবশ্তক। কম লাভ ও কম মূলধন থাকিলে বিজ্ঞাপন, 

বেশী দিলে লোকসান হইতে পারে। সওদাগরদের €( 16101785205) 

বিজ্ঞাপনের আবশ্তক খুব কম। দৌকানদারদের (1190619) বিজ্ঞাপনের 

আবশ্তক বেশী । যাহার লাভের হার যত কম, তাহার বিজ্ঞাপনের 

আবশ্যকতা তত কম। যাহার লাভের হার যত বেশী তাহার বিজ্ঞাপনের 

আবশ্তকতা তত বেশী। বিজ্ঞাপন দেওয়া মীত্রই ফল হয় না, অনেক 

দিন দিলে কাঁজ হয়। 

কিছুকাল বিজ্ঞাপন দিয় সকলের নিকটে পরিচিত হইলে বিজ্ঞাপন 

বন্ধ করা অনেকস্থলেই ক্ষতিজনক হয়। ডি, গুপ্ত বহুকাল বিজ্ঞাপন দেয় 

না, অথচ বিক্রয় খুব চলিতেছে বটে, বিজ্ঞাপন দিলে হয়ত আরও বেশী 

বিক্রয় হইত। বিজ্ঞাপন সংক্ষেপ, স্পষ্ট (0০90901090১) ও চিত্তাকর্ষক 

হওয়া চাই । 



৪ ব্যবসায়ী । 

বিল্লাপন দেওয়ার বিগ্ভাটি শক্ত, কোন্ ব্যবনায়ে কি কথা বলিলে 
জনসমাজের*স্কু্দয় আকর্ষণ করিবে, তাহা বুঝাই ততীকষবুদ্ধির আবশ্তক। 
বোধ হয় বিলাঙ্ে্ুজ্গপন তৈয়ার করিবার পৃথক শ্রেণীর লোক আছে। 

বিজ্ঞাপন মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, কখনই রূরিবে না, কৰিলে প্রথমে 
কিছু বেশী লাভ হইতে পারে, কিন্ত শেষে ক্ষতি হইবে । 

বিজ্ঞাপন ছুইপ্রকার, প্রকান্ত ও অপ্রকাশ্ত । সংবাদ পত্র ও 
্র্যাককার্ড প্রভৃতি দ্বার! বিজ্ঞাপন দিলে, শ্রাহক ও ব্যবসায়ী সকলেই 
জানিতে পারে। ইহা! অল্প আয়াস ও বন্ুবায় সাঁধ্য। ইহাই প্রকাণ্ঠ 
বিজ্ঞাপন । চিঠি বা পোষ্টকার্ড লিখিয়া শুধু গ্রাহকগণের বাটিতে 
বিজ্ঞাপনই অপ্রকান্ত বিজ্ঞাপন । ইহা অপেক্ষাকৃত সন্তা, অথচ 
প্রতিযোগীর! জানিয়া নকল করিতে পারে না; কিন্তু অনেক চিন্তা ও 
চেষ্টা আবশ্যক । 

(১ প্রাহকলেন্ল লিক্গন। পাওুস্ান্স উদ্পাস্্র। 
(১) ডাইরেক্টরী দেখিয়া নাম সংগ্রহ করা এক উপায়। কিন্তু 

বিজ্ঞাপনটি মূল্যবান দ্রবোর না হইলেও গেজেটভুক্ত 
কন্মচারীদের ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যের না হইলে এবং 
বিজ্ঞাপনটি সুন্দর না হইলে, তাহাতে ফল ভয়. না । 

(২) অন্ত উপায়। অন্ত বন্ধু বাবপারীর পাঁশেলের সহিত 
বিজ্ঞাপন পাঠাইবার উপায় থাকিলে বিশেষ সুবিধা । 

(৩) পোষ্টমাষ্টারদিগকে রিপ্লাই পোঁ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহকদের নাম 
সংগ্রহ করা । 

(২) বিত্ভাপন্ন সন শ্পোত্ন্ন.। একবার লিখিয়া কয়েকদিন 
ফেলিয়া! রাখিয়া তারপর দেখিলে, নিজেই নিজের অনেক ভূল দেখা ধায় ] 
তারপর যে ' ভ্রম থাকিবে, তাহা অন্ত বিজ্ঞ লোককে দেখাইয়া সংশোধন 
করিতে হইবে । কারণ অন্তের দৌষ ও ভ্রম সহজে দেখিতে পাওয়া যায় । 
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কোনও বিষয় প্রচারের জন্য পুস্তক প্রস্তত করিয়া মূল্য পাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকিলে বিনামুল্যে বিতরণ করিলে বিশেষ ফল হইবে না । 
অনেকে নিয়া ফেলিয়া দিবে । “মাগনা দিলে যমেও নেয় না”। অতএব 

সামান্য কিছু মূল্যে নিতে হয়। বাইবেল সৌসাইটী পুস্তক ছাঁপাই খরচ 
অপেক্ষাও কম মূল্যে বিক্রয় করে, কিন্তু দান করে না। | 

(5) অবিবাহিত' জীবন | 

অর্থোপার্জন করিবার পূর্বে বিবাহ করা নিতান্তই অবৈধ, কারণ 

নিজকে বহন করিবার শক্তি হওয়ার পূর্বে ভার্ষা গ্রহণ নিতান্তই অন্ায় 
এবং অদুরদশিতার কাজ । বাল্যকাঁলে বিবাহ দিলে বিবাহ ভারে এত 

ত হইয়ী থাকে যে আর সংসারিক কোন বিষয়ে উঠিতে পারে না । 
অবিবাহিত থাকিলে যে ভাবে থাক, যেখানে যাও কোন চিস্তা নাই । 

বিবাহিত লোকের পক্ষে ব্যবসায় আরম্ভ বা কোন রকম ঝুকির কাঁজ 

(5102০919107) অন্যায় ; কারণ লোকসান হইলে নিজের ভর্ণ পোষণ 

নিয়াই বাস্ত, তার উপর আবার ভাধ্যা | 



৬। ব্যবসায় আরম্ত | 
(১ ্যবস্ান্্র ন্নিন্বধ্াচিন । ব্যবসায় আরস্ত করিবার পূর্বে 

সকল ব্যবসায়ই লাভজনক এবং সুবিধাজনক বলিয়া! বোধ হয় এবং 
অনেক নূতন নৃতন ব্যবসায়ের মতলব মনে উঠে । কিন্তু ব্যবসায় আরম্ভ 
করিয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই লোকসানের কারণ দেখা যায় 
এবং অনেক অস্থবিধা দেখা যায়, তখন অনেক ব্যবসায়ই খুব লাভজনক 
ও সুবিধাজনক বোধ হয় না । 

(২) স্নম্মস্ত্র । কোন ব্যবসায় করিবার প্রস্তাব হইলেই তৎক্ষণাৎ 
ব্যবসায় আরম্ভ না করিয়া, এক বৎসর কি অন্ততঃ ছয়মাস এই ব্যবসায়ের 
দোষগুণ সুবিধা অসুবিধা অনুসন্ধান করিয়া, তারপর সুবিধা বোধ করিলে 
ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত। 

(৩) ব্যন্বসাম্্ পল্িন্বতুষ্ম । নিজের পুরাতন ব্যবসায়ে 
কোন রকম অস্থুবিধা দেখিরা সহজে ব্যবসায় পরিবর্তন করা উচিত নহে । 

(৪) নৃত্তম্ন ব্যস্বসাম্র। পৈতৃক জমিদারী বা প্রতিষ্ঠিত 
দ্যবসায় যে সুশাসন করিতে বা চালাইতে পারে না, কর্মচারীর! ঠকাইয়া 
লক্ষ, তাহার পক্ষে অন্ত নৃতন ব্যবসায় করিয়া লাভ করা অসম্ভব । 

(৫) প্পুক্লীতন্ন দোব্গন্ন শল্ত্িঙ্গ । পুরাতন দোকান 
খরিদের সময্ন ব্যবহারের জিনিষগুলির বর্তমান সময়ে বেচিতে গেলে, 
যে দরে বাজারে বিক্রী হইবে সেই দর ধরিবে। খরিদদারের হাতে যে 
দরে বিক্রয় হইবে, সেই দর ধরিবে না। কারণ খুচরা বিক্রয় কৰিতে 
ঘরভাড়া ও কর্মচারীর বেতন প্রভৃতি অনেক লাঁগিবে। আর ২।৪ বৎসর 

পরে যদি বেশী মূল্যে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই দরও ধরা 
উচিত নয়, কারণ স্থদে লোকসান হইয়! যাইবে । 



বাবসায় আরন্ত। ৭৭ 

(৬) 56816 01 11808. ব্যবসায় ধত ছোট ভাবে আরম্ভ করা৷ যাক, 

ততই লোকসানের আশঙ্কা কম, কিন্তু ছোট রকম ব্যবসায়ে অনেক 

সময় খরচ পৌঁষায় না । অতএব এমন ছোটভাবে আরম্ভ করিবে, যেন 

খরচ পোষায়, লাভ কম হউক ক্ষতি নাই। বিনা লোকসানে চলিয়া 
গেলে, তাঁহার পর ক্রমশঃ লাভ বৃদ্ধির চেষ্টা করা, অপেক্ষারুত সহজ 

ও কর্তব্য । 

(৭) ম্নানাল্লকঙ্ম ব্যবসাম্ম । আত্মীয়দের মধো অনেক 

লোক এক ব্যবসায় না করিয়া রকম রকম ব্যবসায় করিলে, অনিচ্ছা 

সত্বেও একে অন্তের উপকার করিতে বাধ্য হয়, কারণ প্রত্যেকেই অন্টের 

নিকট গ্রাহক পাঁওয়ার আশা করে । এক রকম ব্যবসায় করিলে, এবং 

ইচ্ছা! থাকা সত্বেও একে অন্যের অপকার করিতে বাধ্য হয়। 
(৮। চ্ভোউ শু জড় ব্যবস্লাম্ত্র । ছোট অনেক দোকান বা 

অনেক রকমের দোকান চালান অপেক্ষা বড় এক দোকান চালান সহজ । 

কিন্ত অধীনে বিশ্বাসী ও কন্ঠ লোক বেশী থাকিলে এক জাতীয় কয়েক- 

খানা ছোট দোকান কর! তত শক্ত নহে । 

অনেক রকমের দোকান করা শক্ত, তবে ছোট স্থানে ব্যবসায় 

বাঁড়াইতে হইলে দৌকানের রকম বাড়াইতে হয়। 
খুব ছোট দোকান চালাইতে যে রকম বিদ্যা বুদ্ধির এবং সতর্কতার 

'আঁবস্তক, সেই জাতীয় বড় দৌকান চালাইতে তাহ! অপেক্ষা অনেক বেশী 

'বিষ্ভাবুদ্ধির আবশ্তক | কিন্ত যে লোক ছোট একটি দোকান খুব ভালরূপ 
চাঁলাইতে পারে, তাহাকে সেই শ্রেণীর খুব বড় দোকান চাঁলাইতে দিলে 
হয়তঃ খুব ভালরূপ চালাইতে পারিবে, নিতান্ত ভাল না হইলেও খুব 

খাঁরাপ হইবে আশা করা যায় না তবে অধীনস্থ সৎ বড়. কর্ম্চারীদিগকে 

উপফুক্তরূপ সম্ভ্রম করা এবং আহাদের দায়িত্বে কাজ করিতে দেওয়া 
তাহার আব্শ্তক হইবে। কিন্তু বড় দোকানের কোন বিভাগের উচ্চ 



শ৮ ব্যবসায়ী ৷ 

কম্মচারী কোন বিভাগের কাজ জানা না থাকিলে ছোট দোকান ০ 

পারিবে কিনা সন্দেহ । 

(৯) নৃত্্ন চ্োশ্কানেল জস্সেন্স কলকল । নূতন 
দৌকানে অনেক সময় মন্দ ধেরো এবং চোর গ্রাহক জুটে। ইহারা 
প্রীষ্মকালেও মোটা কাপড় গায়ে দিয়া যায়। ছোট ছেটি জিনিষগুলি 
চুরি করে । সন্দেহ স্থলে একটা দেখিয়া ফেরৎ না দেওয়া পর্যস্ত 

গ্রাহকের হাতে আর একট] দিতে নাই। দিলেও খুব সাবধানে 

থাকিতে হয়। 

(১০) ব্যব্স্নাম্স ক্ম্মান্ন । ব্যবসায় কর্তীর মৃত্যুতে, অথবা 

যে কোন কারণেই হউক ব্যবসায়কে স্ুসম্পন্ন করিতে না পারিলে, 

ব্যবসায়ের লোকসানের বা কম লাভের অংশগুলি বাদ দিতে হয়। 

'অকন্মণ্য কন্মুচারীদিগকে ছাঁড়াইয়া' দিতে হয়; এবং মূলধন কমাইড়া 
সহজে যাহাতে সম্পাদন করা যায় সেইরূপ কৰিিতে হয় । 

(১১) আন্ুহ্বজ্ছিক্ ন্্যলসাম্্র। এক ব্যবসায়ে লাভ 

করিয়া কোন্ স্থলে অন্ত আনুষঙ্গিক ব্যবসায় করা উচিত? পুস্তক 
বিক্রেতার পক্ষে ছাপাখানার ব্যবসায় । ছাপাখানাওয়ালার পক্ষে হরফ 

ও কালীর ব্যবসায় । আযুব্বেদীয় ওষধালয়ের পক্ষে পাচনের ব্যবসায়, 

এই সবে অনেক সুবিধা থাকা সত্বেও সহজে আর্ত করা উচিত হয় না। 

যদি বুঝা যায়, যে পুস্তক ব্যবসায়ীর ছাপাখানাক় মাসিক অত টাকা! দেওয়া 

হয়, যে তাহাতে একটা প্রেসের অন্ততঃ খরচ পোষাইতে পারে, এবং 

প্রেসের কাজ জানে, এমন সৎ ও কন্ঠ লোক হাতে থাকে, এবং মূলধনের 
অভাব না পড়ে তবেই ছাপাখানার ব্যবসায় করা উচিত। কিন্তু য়ে 
প্রেসের মহিত কাজ করে, সেই প্রেসওয়ালা যদি কাজ নিয়ম মত করে, 

এরং মূলধন এবং অতিরিক্ত কর্মচারীকে পুস্তক ব্যবসায়ে খাটাইবার 

উপায় থাকে, তবে আনুষঙ্গিক ব্যবসায় না. করাই ভাল, কারণ ধনীর' 



ব্যবসাম্ন আরস্ত । ৭৯ 

মনোযোগ ছুই দিকে যাইবে, দুইদিকে এক সঙ্গে আপদ্ উপস্থিত হইলে 

মাবিপদ । অন্ান্ত আনুষঙ্গিক ব্যবসায়েও এই স্তর অবলম্বনীয় 

(১২) অসশ 'ন্যব্বন্াম্স । ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা 

উভয় পক্ষেরই লাভ হয়। যে ব্যবসায়ে একের অপকার করিয়া অন্ঠের 
লাভ হর, তহ1! অসৎ ব্যবসায় । 

পুর্বে অক্ষর-বিক্রেতাগণ নৃতন প্রেসকে অনাবশ্তক অক্ষর বেশী দিবা, 

আবন্যকীয় অক্ষর কম দিয়া পুনরায় অক্ষর কিনিতে বাধ্য করিত । 

বিলাতী অক্ষর ওয়ালার! তাহা করে না। সান্যাল কোম্পানি অক্ষর্ 

প্রস্তত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, এবং অক্ষরের পরিমাঁণ নিদ্ধীরণ করিয়া 

ক্রেতাদের উপকার করিয়াছেন, এবং নিজেরাও লাভবান্ হইয়াছেন । 



৭ ব্যবসায়-পরিচালিন। 

(ক) অন্যের ব্যবসায়ে লাভ করা । 

অন্তঠের ব্যবসায়ে অর্থাৎ যে, ষে ব্যবসায় করে না, তাহাতে তাহার 

লাভ করিতে যাওয়া অন্যায় । যে,যে ব্যবসায় করে না, তাহার নিকট 

হইতে সেই বাবসায়ের জিনিষ খরিদ করাও লোকসানের কথা । মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ী যত কমান যায়, প্রায় স্থলেই তত লাভ ) শুধু অসৎ কাঁরিকরদের 
নিকট বায়নী দিয়া ফর্মাইস দেওয়ার সময় কিছু লাভ দিয়া সন্্রাস্ত 

ব্যবসায়ীকে মধ্যবর্তী করা নিরাপদ । এই মধ্যবন্তিতা বীমার কাজ। 

(খ) বীমা । 

(৯) উউন্ল্েস্ট্য । আপদ্কে বিস্তার করিয়া:তাহার শক্তি কমানই 

বীমার উদ্দেশ্ত, যে আপদ্ একদিন হইলে লোক সহা করিতে পারে না, 

কিন্তু ইহাকে বিস্তার করিয়া, প্রত্যহ কিছু কিছু ভোগ করিলে, সন্থ 
করিতে কম কষ্ট হত্জ। এবং যে আপদ্ একজন এক সন্য করিতে পারে 

না, তাহা! সমাজের বহুসংখ্যক লোকের্, উপর বিস্তার করিয়া দিলে 
কাহারও বেশী কষ্ট হয় না। ইহাই বীমার উদ্দেশ্য । 

(০) মনা কলা । বীমা কোম্পানির বড় বড় বীমাগুলি 

২৩ কোম্পানীতে ভাগ করিয়া নেয় ; যদি কোনও টাকা খুব শীঘ্র দিতে 

হয়, অর্থাৎ লোকসান হয়, তবে লোকসানটা একজনের ঘাঁড়ে না পড়িয়া 

২৩ জনের ঘাড়ে পড়িলে সকলেই সহা করিতে পারে । এইরূপ না 

করিলে কোম্পানী হঠাৎ দেউলিয়া হইতে পারে। যাহার বেশী টাকার 
বীমা করা আবম্তক, ২৩ স্থানে বীমা করা উচিত । 
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(৩) আআীলন্ন হিব্ম। 1 ব্যবসায়ের প্রথম সময়ে পাওনাদার 
এবং স্ত্রী পুত্রের জন্য জীবন বীমা করা উচিত । কিছু সম্পত্তি হইলে 
এবং বাজার হইতে ধারে খরিদ করিতে না! হইলে বীমার "টাকা বন্ধ 
করিম্না 59116510061 ৮৪175 নিয়া বীমা! নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত । আমি 

ইহাই করিয়াছি । কন্মোপজীৰিদের জন্য বিশেষতঃ অমিতব্যয়ী লোক- 

দের জন্য জীবন বীমা! অত্যাবশ্ঠকীয় । জল ও আগুন বীমা করিয়া কাজ 

করাই ভাল, তাহাতে হঠাৎ বিপদের ও ছুশ্চিন্তার ভয় থাকে না । 

(8) অন ও আগওুন্ন লীষ্মা1। যাহার ব্যবসায় যত কম 

আপদে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, ততই বীমা বিশেষ আবস্তক । যাহার 

নিকটে নিকটে অনেকগুলি গুদাম আছে, একের আগুনে অস্ত নষ্ট 

'হইতে পারে, তাহার যত বীমার আবশ্তক, যাহার ভিন্ন স্থলে গুদাম আছে, 

তাহার পক্ষে বীমা তত আবশ্তক হয় না। যাহার ২1৪ খাঁনা নৌকা 
আছে, এক নিদিষ্ট স্থান হইতে অন্ত নিদিষ্ট স্থানে যাতায়াত করে, তাহার 
'বীমার বেশী আবপ্তক ৷ কিন্তু যাহার বহুতর নৌকা আছে, এবং নানা 
স্থান হইতে নানাস্কানে যাতায়াত করে, তাহার বীমার তত আবশ্াক নাই । 

কিন্ত সে তাহার প্রত্যেক নৌকাকে পৃথকৃভাবে নিরাপদ্ করিতে চাহিলে, 

নিজের ঘরেই বীঁসা কোম্পানী খুলিতে হয়৷ প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই নৌকা, 
গুদাম, এবং দ্রব্যাদি বীমা কর! নিরাপদ । 

(গ) কাধ্য প্রণালী । 
কার্য্য নিজে করা সহজ, অন্যকে হুকুম দিয়া করান কঠিন, এই জন্যই 

.ষে করে তাহার বেতন কম, যে করায় তাহার বেতন বেশী । নিজে সব 

কাজ করিলে অনেক সময় কাজ ভাল হইতে পারে, কিন্তু বড় ব্যবসায় 

করিতে হইলে লোকের সাহাষ্য নিতেই হইবে। ছোট ব্যবসায়ের কাজ 
নিজে যত বেশী করা যায়, ততই ভাল। বড় ব্যবসায়ের যত কাঁজ নিজে 

১ 
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না করিয়া হুকুম দিলনা করান যায় ততই ভাল। বড় নিমন্ত্রণের বাটীতে 

গৃহিনী বদি নিজে রীধিতে যান, তবে নিমন্ত্রিতি লোকদিগের আঁদর' 

অভ্যর্থনা ও উপযুক্তরূপে খাওয়া হয়না । বড় দোকানের ম্যানেজার 

যদি বিক্রী প্রভৃতি দৈনিক কার্ষ্যে ব্যাপুত থাকেন, তবে দোকানের উন্নতি 

সম্বন্ধীয় চিন্তা, অভিযোগ শ্রবণ, এবং শুঙ্খল! প্রভৃতি কার্য ভালরূপে 

হইতে পারে না। এ সকল কার্ধ্য করিয়! যে সময় থাকে, এ সময় বিক্রী 

প্রভৃতির কাধ্য করা উচিত। বিক্রী প্রভৃতির কার্ধ্য অন্ত কর্মচারীর 

হাতে থাকা উচিত । কিন্ত সর্ধদ1! একজনের উপর থাকিলে এবং সেই 
লোক খুব সৎ ন! হইলে অনেক অনিষ্টের সম্ভীবনা । 

কন্ম্চারিদের উপর ভার দিতে হয়, ব্যক্তি বিশেষের উপর ক্ষমতাও 

দিতে হয়। দোষ না পাওয়া পর্যযস্ত পুরাতন কন্মচারীকে বিশ্বাসী বলিয়া 

ধরিয়া লইতে হয়। 

নূতন কাজ সহজ হইলেও শক্ত, আর শক্ত কাজ অত্যন্ত হইলে সভ্জ 
হয়। নূতন কাঁজ নিজের বাবেশী বেতনের কর্মচারীর তত্বাবধানে 
কবাইতে হয় । 

তোমার একাধিক কর্মচারী থাকিলে কাধ্য গুলি এমনভাবে ভাগ 

করিয়! দিবে ষেন কোন্ কাজ কে করিয়াছে তাহার নিদর্শন থাকে, নতুবা 

ভ্রম প্রমাঁদ করিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। 

(১) গপুননব্রভ্ঙ্গান্পরী। কোনও" বোকা লোক দিক কোথাও 

কোনও কথা 'মৌখিক বলিয়া পাঠাইতে হইলে তাহ! দ্বারা এ কথাটা 
বলাইয়৷ নিবে । 

(২) কাযা । লোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ এবং অনেক 

লোককে এক সঙ্গে এক কাজ করাইতে হইলে কাওয়াদ নিতান্ত 

প্রশ্বোজনীয় |: শুধু সৈনিক বিভাগেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়; কিপ্ত 
বেশী লোকদ্বার! কা্ধ্য করাইতে হইলে সর্বত্রই ইহার প্রচলন আবশ্তক ।' 
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(৩) ভলহ্মম্্রন্মিউ। | (20175099110). সময়নিষ্ঠ না হইলে কোন 

কার্যই লুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না । 

(8) জুুল্লর্পী। অনেক কাঁজ ফুরণে করাইবার সুবিধা নাই। 
বে সকল কাজে মস্তিষ্ের ক্রিয়া বেশী আবস্তক, সেই সকল কাঁজ ফুরণে 

করান অুস্ববিধা। যে সকল কাজে শারীরিক পরিশ্রম বেশী লাগে সেই 
সকল কাজ .ফুরণে করান স্থবিধা। কাজ ঠিক রকম করা হইল কিনা 

তাভা দেখিয়া লইতে হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, ফীকি দিতে চায়, 

ফুরণে ফীঁকি দিবার সুবিধা থাকেনা, তাহাতে খাটাইবার ও খাটিবার 

উভয় লোকের :উপকার হয়। কারণ যে খাটে সে বেশী পয়সা! পাইবার 

উদ্দেশ্তে বেশী খাঁটে। স্ৃতরাং যে খাঁটায় সে অনেক কাজ পায়। 

ফুরণের কাজ মিষ্ট লাগে, কম্মচারীদিগকেও বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত 

কাঁজের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিলে, ইচ্ছা করিয়া কাজ খুঁজিয়া লয়। 

এবং আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করে। সুতরাং যত বেশী সংখ্যক কাজ 

ফুরণে হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিৎ। 

(৫) আগে শিক্ষ ক্র! ভাল ।॥ মুটে, গাড়োয়ান, 
পান্থীওয়াল৷ প্রভৃতির সহিত সাবধানে ফুরণ করিবে । ফুরণ করিবার 

সময় বেখানে যাইবে, তাহার আর একটু পরের স্থানের নাম করিবে । 
তজ্জন্য পয়সা বেশী চাহিবে না, কিন্ত ফুরণ করা স্থানের একটু দুরে 
যাইতে হইলেই অনেক বেশী চাহিবে। যদি কোথাও অপেক্ষা করা 

আবশ্তক হয়, তাহাও আগে বলিয়া লইবে নতুবা পথে বিরক্ত করিবে 
এবং পর্পন! বেশী নিবে। | 

(৬) গান গু চড় ।॥ গানের দ্বারা ছুঃখিত, শ্রাস্ত ও শোক 

সন্তপ্ত মনে শাস্তি পাওয়া যাঁয় সুতরাং কমমঠিতাশক্তি বৃদ্ধি হয়। গান ও 

ছড়া অনেক কার্যে পরিশ্রম কমাইয়৷ দেয় 
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(ক) ময়দা পিশিবার সময় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের গান করায় 

পরিশ্রমের লাঘব হয়। 

(খ) দাজ্জিলিং প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীলোকের পথ চলিতে আস্তে 

আস্তে কয়েক জনে এক তানে গান করিয়! চলায়, শ্রান্তি কম বোধ চয়ু। 

(গ) ছাদ পিটিবার সময় ছড়া গাইয়া পিটিলে পরিশ্রম (বোধ কম 
হয়। কাজও অনেক বেশী হয়। তাঙ্তে ছড়া বলিবার লোককে 

বেতন দিরা1ও লাভ হয় । 

(ঘ) এঞ্জিন বয়লার প্রভৃতি অতিশয় ভারী জিনিষ তোল নামা 

করিবার সময়, ছড়া ন! বলিলে কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে কিনা সন্দেহ | 

(৭) ভ্রুক্ষিক্ ও্রঞ্পালী । গ্রাকদের কাধ্যগুলি ক্রমিক নম্বর 
মতে দিলে কোনও গ্রাহক অসন্তুষ্ট হয় না, বিলম্ব হইলেও পায়, কাজেই 

বিরক্ত হয় না । কেহ তাগাদা করিলে বদি আগের অর্ডীর ফেলিয়৷ রাখিয়! 

পরের অগ্ডার আগে দেওয়! হয়, তবে আগের অর্ডার পড়িয়াই থাকে, 

তখনই গ্রাহক বিরক্ত হয় । 

5651 0৮ ১০6) 2109 005 502116 1১০9551015 551). এ্রামান 

এঞ্জিন তোলা । 

(ঘ) পধ্দরে। 

(১) স্পেক্্র ছম্যাচঙগ।। সাধারণতঃ ভারতবাসীদের নিকটে 

পত্রের মর্যাদা নাই ; চিঠি পাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, 
২৪ দিন পরও হয় না। কখনও বা উত্তর দেওয়াই হয় না । তবে 

ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উত্তর দেয়, নতুবা! ব্যবসায় চলে না। 
ইউরোপীয়গণ পত্রের মর্যাদা বিশেষভাবে রক্ষা করে; বিশেষতঃ 

ইন্টারোগীয় ব্যবসায়ীর! অনেক বেশী রক্ষা করে। 
ব্যবসায়ীর নিরুটে যে পত্র আসে তাহা বড় মূল্যবান, ফিস্ দিলে 
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রেজিষ্টারী দলিলে নকল পাওয়! যাঁয়, কিন্তু ব্যবসায়ীর আফিসের পত্রের 

নকল পাওয়া যায় নাঁ। সুতরাং অতি সাবধানে চিঠির বহিতে জমা 

করিরা লেটার ক্লিপে রাখা উচিত। উত্তর দেওয়া হইলে বা অর্ডার মত 

জিনিস পাঠান হইলে ফাইলে তুলিয়া রাখা উচিত। এবং ফাইলও 
গ্ুপ্তভাবে রাখা উচিত। চিঠিতে ব্যবসায়ের অনেক গুপ্ত তত্ব থাকে, 

তাা প্রকাশ হইলে ক্ষতি হইতে পারে । 
পত্রের কাগজ প্রভৃতির সন্ত্রান্ততা দ্বারা ব্যবসায়ীর সন্ত্রম প্রকাশ পায় 

“আশু দর্শনধারী পিছু গুণবিচারি” অতএব ভাল কাগজে ভাল রকম 

লেটার হেড্ ছাপাইয়া চিঠি লিখ! উচিত। 

পত্রে বর্ণাশুদ্ধি থাকা উচিত নহে, থাকিলে তাহাতে ব্যবনাযীর সন্ত্রম 

নই করিবে । লেখা গুলি সুন্দর হওয়া আবশ্যক । পত্রের সন্তরাস্তৃত৷ 

রক্ষার জন্য চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন অতিরিক্ত কাগজ দেওয়ার রীতি আছে। 
ফাহাদের সঙ্গে সর্বদা চিঠি পত্র লিখা চল আছে, তাদের নিকটে চিঠীতে 

ইহা দেওয়া আবন্তক মনে করি না। | 

পত্রের র্রেজিস্্রীবহি রাখা উচিত। তাহাতে ব্যবসায়ের আকার এবং 

রকম অন্গসারে নকল রাখ ব্যয় বাহুল্য মনে করিলে অন্ততঃ নম্বর তারিখ 

বিষয়ের চুম্বক এবং নাম লিখিয়া রাখা কর্তব্য। বিশেষ আবশ্তকীর চিঠির 
নকল রাখিতে হইবে । ষ্টাইলোগ্রফিক্ কলম দ্বারা নকল রাখ! সহজ । 

মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়! জ্যামিতিক ভাষায় যথাসম্ভব 
তক্ষেপে পত্র লিখিবে। দীর্ঘ চিঠী পাঠক ও লিখক উভয়ের সময় নষ্ট 

করে। অনর্থক বাজে কথা লিখিবে না ; যথা £-(১) “বন্ৃকাল যাবৎ 

আপনার মঙ্গল সম্বাদ ন! পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি” (২) “আমরা 
ভাল আছি আপনাদের মল লিখিয়! তুষ্ট রাখিবেন।” দ্বিতীয় বিষয়টা 
পরিত্যাগ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও এই বলিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, 
বন্ধুবান্ধবকে মঙ্গল সংবাদ না জানাইলে তাহ্থাদিষকে চিস্তিত রাখা হইবে । 
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তাহার উত্তরে আমি লিখিতেছি যে উল্লেখযোগ্য মঙ্গলামঙ্গল কিছু থাঁকিলে 
অবশ্তই চিঠিতে লেখা হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু লেখা না থাকিলে বুঝা 

উচিত যে ইতিমধ্যে কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় নাই । 
£ ৬৮০01717050 010601917 9817৬217074 ০01 00100107100? 

প্রভৃতি বাহুল্য শিষ্টতার আবশ্তকতা বদিও আমি বোধ করি না, তথাপি 
( দেশের) প্রচলিত রীতিমতে তাহা করা আবপ্তক, নতুবা কাধ্য নষ্ট 
হইতে পারে । 

কাহাকেও চিঠি লিখিতে গিয়া ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন লিখিবে 

না, লিখিলে সেই দিন ডাকে দিবে না। একদিন গেলেই ক্রোধ থামিবে 

এবং ঠাণ্ডা উত্তর আসিবে । 

অনেকগুলি চিঠীর উত্তর এক সঙ্গে দিতে হইলে প্রথমতঃ ছোট 

চিঠিগুলি লিখিয়া কাজের সংখা কমাইয়! নিয়া পরে বড় এবং বিবেচ্য 

চিঠিগুলি লিখিবে। পারত পক্ষে চিঠি মূলতবী রাখিতে নাই । 
(২) শীজ্ঞ্র উত্ল্র। যেব্যবসায়ী পত্রের উত্তর সময়মত দেয় 

না, তাহাকে কাধ্যসম্বন্ধে বিশ্বীস কর! যায় না। 

লাভ বাঁ স্বার্থ না থাকিলেও চিঠির উত্তর দেওয়া অবস্ত কর্তবা, প্রথম, 
দ্বিতীয় অগত্যা তৃতীয় দিনে অন্ততঃ প্রাপ্তি স্বাকার করা, অথবা! পারিব 

না, কি জানি না লিখা উচিত। অর্ডার শীন্ত্র পাঠান অত্যাবশ্তক | 

পাত্রের পৃষ্ঠা । পুস্তকের নিয়ম মত ক্রমে ভান দিকে দিবে অন্যথা 

করিলে অন্ুুবিধ! হয় এবং ইহার কোনও আবশ্তকত। দেখা যাঁর না । এখন 

অনেকে ইহার উল্টা করিয়া লিখিয়া পাঠকের অসুবিধা করেন | 

ঠিকানা ও নাম স্বাক্ষর স্পষ্টভাবে কর! উচিত। অনেকে অস্পষ্ট ও 
অসম্পূর্ণ নাম সহি করিয়া পত্র পঠিককে কষ্টে ফেলেন। কোন ও 

বহুজন পরিচিত লোককে অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট নাম সহি করিতে দেখিয়া 

অনেকে তাহার অন্তকরণ করিতে গিয়া উত্তর পাওয়ার উপায় নষ্ট করিয়া 
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'দেন। লেটার হেড ছাপ থাকিলে নাম অস্পষ্টভাবে সহি করিলে 

“ক্ষতি নাই । 

(৩) অভিল্প্িত্ িক্চান্া। । গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কেহ 

কেহ অতিরিক্ত ঠিকানা লিখিয়া থাকেন। যথা রামচন্দ্র চৌধুরী, 
চৌধুরী বাড়ী, গণেশপুর গ্রাম, পোঃ আঃ গণেশপুর, জেলা বর্ধমান । 
এইস্থলে “চৌধুরী বাড়ী” ও গণেশপুর গ্রাম” এই দুইটি কথা অতিরিক্ত ও 
অনাবশ্যক | 

পত্রের সঙ্গে হিসাব ও ইন্ডেন্ট পাঠাইতে হইলে পুথক্ কাগজে লিখিয়া 

পিন্ করিয়া দিবে। 

(৪) শ্পৌষ্ভীক্িসন। ব্যবসারীদের গ্রাহকদের অনেক পত্রের 
গোলমাল হয়, এক জনের পত্র অন্তে পাইলে দিতে চায় না । ইহা নিবারণের 

জন্য ব্যবসারীদের ব্যয়ে লেফাঁপা করাইয়া নিলে এবং কেরানীরা প্র 

লেফাপাঁয় পত্র ভরিয়া বন্ধ করিয়া দিলে এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত ফি 

চার্জ করিলে ভুলের সম্ভাবনা কম; কারণ পিয়নেরা অশিক্ষা বশতঃ বা 

চতুরতা' করিয়া একের পত্র অন্যকে দিতে পারিবে না। ৃ 

(৫) 78ব্রঙগানন।। রামপুর, পোঃ মিরপুর ( নদীয়া) না লিখিয়া 

( নদীয়া ) পোঃ মিরপুর, রামপুর লিখিলে যেন সোঁজা ও সুবিধা হয়। 

(৬ টেলিনগ্রান্ম হিহখ1। ইংরেজী ভালরূপ জানা থাকিলে 

ইতরাজীতে নতুবা আপন ভাষায় টেলিগ্রামের আবশ্তকীয় বিষয়গুলি 

প্রথমতঃ বিস্তৃতভাবে লিখা উচিত, তাহার পর ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিলে 

সহজ হয়। 

($) ব্যবসায়ের গুপ্ততা রক্ষা! (17805 36০০১) । 

বাবসায়ের গোমর ফীক করিতে নাই, কারণ লাভ বেশী দেখিয়া অন্ত 

লোকেরা তোমার ব্যবসায় আরন্ত করিবে, দ্বিতীয়ত লাভ বেশী দেখিলে 
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গ্রাহক বেশী লাভ দিতে চাহিবে না । লাভি কম দেখিলে কেহ অবিশ্বাস 

করিবে, কেহ বা দ্বণা করিবে । কোথা হইতে ক্রয় কর এবং কাহার 

নিকটে বিক্রয় কর তাহাও গোপন রাখিবে। বন্ধুর জন্ত বিনালাভে খাটা 

উচিত ; কিন্তু ব্যবসায়ের গোমর ফীক করা! উচিত নহে। 

(চ) পরিচয় । 

ক্রয় এবং বিক্রয় উভয় কার্যেই পরিচয় আবশ্তক । যে ক্রেতার 

অনেক বিক্রেতার সহিত পরিচয়, সে সম্তায় কিনিতে পারে, এবং 

খাঁটি জিনিস কিনিতে পারে। যে বিক্রেতার সহিত অনেক ক্রেতার 

পরিচয় আছে, সে অনেক বিক্রয় করিতে পারে । যে কন্মচারীর অনেক 

গ্রাহকের সহিত পরিচয় আছে, তাহার বেতন অধিক । 
অতএব পরিচিত স্থানে ব্যবসায় কর! সুবিধা জনক । বিশেষতঃ 

পুরাতন শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পরিচিত গ্রাহককে অধিক পছন্দ করে, কারণ 

পরিচিত গ্রাহকের! লজ্জায় দরের আপত্তি করে না। এক ব্যবসায়ী 

অন্ত ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “আজ বেচিলে কেমন”? উত্তরে 

অন্ত ব্যবসায়ী বলিল “আজ বেচিয়াছি মন্দ না কিন্ত লাভ হয় নাই, কারণ 

চেনা খরিদার পাই নাই”। পরিচয়ের এইরূপ অব্যবহার ঘ্বণনীয়। 

(ছ) ছুশ্চিন্তা । 
সব কাঁজই এই ভাবে করিবে, যেন দুশ্চিন্তা কম করিতে হয়। 

দুশ্চিন্তা রোগ বিশেষ, তাহাতে মন ও শরীর নষ্ট হয়, কার্ধা ক্ষমতা কমে । 

উন্নতির জন্য চিন্তা, দুশ্চিন্তা নহে । দ্রশ্চিন্তার কাঁরণ $-_ কর্মচারী 

টাকার অন্নতা, দুর্ঘটন!, দরের উঠতি পড়তি। | 

(জ) পরামর্শ । 

যে, যেই ব্যবসা,করে নাই সে, সেই ব্যবসায়ের পরামর্শ দিলে তাহাতে 
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বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবে না। খবরের কাগজে অনেক সময় নৃতন 
ব্যবসায়ের পরামর্শ পাওয়া যায়, শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় 

আরম্ভ করিতে নাই। | 
তোমার কোন বিভাগীয় উপৰিস্থ কর্মচারী যদি নিরক্ষরও হয় তথাপি 

তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়! নিজে যাহা ভাল বুঝিবে তাহা করিবে। 

যাহা নিজে কিছুই বুঝ না, তাহা বিশ্বাসী ও বহুদর্শী লোকের পরামর্শ 
মতে করিবে, ফল যাহ! হয় হইবে । শক্ত কাঁজে বেশী লোকের পরামর্শ 

নিবে। পরামর্শ সময়ে পরামর্শ দাতাদিগকে উকীল এবং তোমাকে 

বিচারকর্তী মনে করি! কাজ করিবে । 

নিজের বিষয় নিজে সাধারণ লোকে বত বুঝে, অন্ত বিচক্ষণ লোকেও 

অনেক সময় তত বুঝে না, কারণ অন্টে তত পরিশ্রম করিয়! মন্: 

প্রবেশ করায় না । অনেক সময় ভাল উকীল অপেক্ষা সামান্ত বাদী 

বিবাদী মোকদ্দমা ভাল বুঝে । সুতরাং নিজে না 'বুঝিয়া কেবল অন্টের 

পরামশ মতে কাঁজ করা! ঠিক নহে । 

(ঝ) উপকার । 

“পুণাং পরোপকারেচ পাঁপঞ্চ পরপীড়নে” । পৃথিবীতে সকল পুণ্য 

অপেক্ষা পরোপকার পুণ্যই সর্ধশ্রেষ্ঠ এবং পরপীড়ন পাঁপই সব্ধ নিকষ্ট। 

ব্যবসায় কালেও সর্বদা মনে রাখিবে জিনিস বিক্রয় করিতেছ, মূল্য 
নিতেছ, কিন্তু যদি সুবিধা পাঁও তাহা হইলে কোন্ রকম জিনিস কিনিলে 

বেশী দিন টিকিবে, কোন্টা অল্পদিন টিকিবে, কৌঁন্টা ব্যবহারে সুবিধা বা 

অস্থবিধা হইবে, ইত্যাদি সমস্ত বলি্পা দিবে, তাহাতে লোকের উপকার 
হইবে। এইরূপ বলার জন্য তুমি কোন মূল্য পাইবে না বটে, কিন্তু 
ইহাতে তোমাক্স পুণা হইবে, ইহলৌকিফ মঙ্গলও হইবে, কাঁরণ গ্রাহক 

খ্যা বাঁড়িবে। চু 
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যে কাঁজ তোমার বন্ধু নিজে করিতে পারেন না, পয়স! দিয়া অগ্ঠের 

দ্বারা করাইবার ক্ষমতাও নাই, অথচ না করিলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, 

এমন কাজ তুমি তোমার নিজের কাঁজের সাধামত ক্ষতি স্বীকার কবিয়াও 

করিবে। কিন্তু এতদ্বাতীত লোকের কাজ করিয়া দিলে সকলেই 

তোমার দ্বার কাজ করাইবে এবং মনে মনে তোমাকে নির্ধীধ ভাবিবে । 

(ঞ) অনুগ্রহ | 

অনুগ্রহ চাওয়া এবং করা অন্তায়, বিনামূল্যে কাহীরও নিকট হইতে 

কোনও জিনিস নেওয়া লোকসান । নিলে তদপেক্ষা বেণী মূলোর জিনিস 

চাহিলে তাহাকে দিতে বাধ্য রহিবে 

(উ) অনুরোধ । 

বাবসায়ে খাতির নাই, “বাপে ছেলে বাবসাঁয় করিবে যার যার পয়সা 

গণিয়! নিবে ।” বাবসায়ে খাতিরে বিক্রয় প্রথম কিছুকাল চলিতে পারে, 

কিন্তু সর্বদা কখনও চলে নাঁ। তুমি কোন অসুবিধা সহ করিয়া বা 

অনর্থক মূল্য বেণী দিয়া তোমার বন্ধুর দৌকাঁন হইতে জিনিস কিনিবে না, 

এবং তোমার দোঁকান হইতে কিনিতে কাভাকেও অনুরোধ করিবে না। 

অনুরোধ করিলে কেহ দুই একদিন রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তাহার পরে 

আর কেহ তোমার দৌকানের দিকে আসিবে না । 

কোন দানপ্রার্থী বাঁ চাক্রী-প্রার্থ সাক্ষী স্বরূপে তোমার বন্ধুর 

প্রশংসাপত্র সহ আবেদন করিলে এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে তাহার 

আবেদন গ্রান্ করিতে পার, কিন্তু অনুরোধ-পত্র সহ আবেদন করিলে 

গ্রাহহ করা অনেক সময়ই ক্ষতিজনক । 

ধাওয়ার অন্রৌধ রক্ষা করিয়া অনেক সময় অতিরিক্ত ভোজনে 

বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় । 



বাবসাধ্পরিচালন । ৯১ 

(ঠ) চোর। 

(১ জুল্পাঙ্গোন্স হইতে '্রক্ষাপ্ল উদ্পীষ্ত্র। কলিকতা 
প্রভৃতি বহুজনাঁকীর্ণ স্থানে প্রথম যাওয়ার সময় অনেক সাবধানে যাওয়া 

আবন্তক। ট্রেণে টাকা কড়ি চুরি না হয় তজ্্য সঙ্গী আবগ্তক এবং 
টাক! কড়ি পকেটে না রাখিয়া জালিতে কোমরে রাখা নিরাঁপদ । 

সর্বদা পথে চলিতে টাকা কড়ি বুক পকেটে রাখিবে এবং 

গায় উড়নী কাপড় দিয়! ঢাকা রাখিবে। ভিতর পকেট আরও সুবিধা । 
বেশী টাঁকা পকেটে না ধরিলে কুরিয়ার ব্যাগ ব্যবহার সুবিধা । কিন্তু 

কুৰিয়ার বাগ কোঁটের নীচে বাবহার কর! আবশ্তক । টাকা কড়ি নিয়া 

তামাঁসা বা ঝগড়ার ভিড়ের মধ্যে যাওয়া আপদজনক | 

কলিকাঁতার পথ চলিতে হইলে সুন্দর স্তুন্দর বাড়ী ও মনোহর দ্রব্য 

দেখিতে দেখিতে না যাইয়া শুধু পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাওয়া উচিত। 
পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইলে পথ চলিয়া যাইতেছে এমন লোককে 

জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময়ই ঠিক উত্তর পাইবে না, কারণ সে ও 

হয়ত তোমার মত নূতন পথিক বা কলিকাতারই অন্ত পাড়ার লোক, 
দ্বিতীয়তঃ অসৎ লোকও হইতে পারে। পার্বস্কিত বাবসায়ীদিগকে 

জিজ্ঞানা করিলে অনেকটা সৎ উত্তর পাইবে, বাঙ্গালী সন্ত্ান্ত ব্যবসায়ী হইলে 

আরও স্থবিধা । বস্তায় কেহ কোন পত্র পড়িয়া দিতে বা অন্ত কোন কাজ 

করিয়! দিতে বলিলে তাহ! করা অনেক সময়ই আপদজনক । চিঠি পড়াইতে 

গলির ভিতর কোনও বাড়ীতে নিয়া হ্যাণুনোট লিখাইয়া নিতে শুনিয়াছি। 

কলিকাতা রাস্তায় তামাসা দেখান বা নানা কারণে সময় সময় ভিড় 

হয়। তখন সঙ্গে টাকা পয়সা থাকিলে ভিড়ের মধ্যে যাইতে নাই । 

গেলে পকেট মারিবার ভয় আছে। ভিড়ের মধ্যে অনর্থক ঝগড়া বাধাইয়া 

কাড়িয়াও নিতে পারে । 



৯২ ব্যবসায়ী । 

এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি বড়বাজার দোকান হইতে হ্বারিসন' 

রোড দিয়া বাসায় যাইতেছি, সিন্দুরেপটির পুর্বধারে দক্ষিণ-ফুটে উপস্থিত, 
সেইখানে কতকগুলি প্োোতালা খোলার ঘর ছিল তাহাতে পশ্চিমা 

ছোট লোকেরা থাকিত। হঠাৎ একজন আমার সম্মুখে আমির! দাঁড়াইয়। 

বলিতে লাগিল “হামার ছিলুম কাহে ভিক দিয়া ?” তখন হ্রেরিসন রোডে 
ট্রাম লাইন হয় নাই। আমি বেগতিক দেখিয়! হাসিতে লাগিলাম। 
চারিদিকে লোক জুটিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন স্ত্রীলোক আমার পক্ষ 

নিল, বলিল, “বাবু তৌম চল যাঁও” গুগ্াটাকে বলিল “কাতে বাবুকো! 

দিক কর্তীহে 1” আমি রক্ষা ' পাইলাম | 

“তোমারা আখ্মে বেমারি ভার” এই কথা৷ চিনাবাজারে, মুরগীহাটায় 

এবং বড়বাজারে আমাকে অনেকবার অনেক জনে বলিয়াছে । 

রাস্তায় লোক তোমাকে কোন রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর 

না দেওয়াই সুবিধা । আমাদের পরিচিত একজন বি, এল্্কে ২৫২ টাকা! 

ঠকাইয্স! নিয়াছিল ; তিনি এখন মুন্সেফ । 
ব্রাস্তায় সোণার গিলটি জিনিস ফেলিয়া! এবং ভাহারাই পাইয়! ভাগ 

করিবার সময় আগন্তক পথিককে মধাস্থ মানিয়া তাহাকে পিতলের গহনা 

বিক্রয় করিয়া টাক ঠকাইকা নেয় । 

রাস্তায় বে সোণার দানা ফেলিয়া পথিকদিগকে হকার, তাহাদের 

৫1৭ জন লোককে আমি চিনিতান ; কিন্তু তাহারা আমাকে চিনিত ন!। 

শ্রীধৃত গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চটিজুতার দোকানে কলেজস্রীটে 
৪ ভেরিসন রোডের মোড়ের .উপরে বসিয়া প্রথমে তাহাদিগকে চিনি । 

তারপর পথে অনেক লোকের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ চলিতে দেখিয়াছি 7 কিন্তু 

পথিককে রক্ষা করিতে সাহস পাই নাই । 

জুল্সাোন্স খল্র্ান্র ভপ্পান্্র। প্রাতঃকালে যে ট্রেইন 
একখানা গোয়ালন্দ ও একখাঁনা খুলনা ভইতে শিয়ালদহ পৌছে, তাহার 
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যাত্রীদের সময় একা কাধে বা কমরে এক্টা গাঠুরি বাঁধিয়া এক্টা 
স্থকা-কন্কি লইয়া হেরিসন্ রোড দিয়! ছই একদিন পশ্চিমদিকে যাতায়াত 
করিলেই রাস্তায় গিল্টি দানা ফেলাওয়ালাদের সহিত সাক্ষাৎ ইইবে | 
আর কতকগুলি সীসার পয়সা বানাইয়া পকেটে রাখিয়া খোঙ্গরাপটা ও 
মনোহর দাসের স্রাট দিয়া ৩1৪টার সময় যাতায়াত করিলেই পিকৃপকেটদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে । 

০্গাক্ান্েন্ চুল্লি নিন্বা্পশ্পেল্প ভপ্পাস্্। মূলাবান্ 
ছোট জিনিসগুলি অধিক চরি হয় কারণ লুকাইতে বিশেষ ন্ুবিধা, 
বিশেষতঃ শীতকালে মোটা কাপড় গায়ে থাকায় আরও স্থবিধা ক্তরাং 
এসকল অবস্থায় বাবসারীকে অত্ন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। সন্দিগ্ধ 
গ্রাহকের হাতে এক সঙ্গে অনেক দ্রবা দিতে নাই, একটা না পছন্দ 
করিলে ফেরত নিয়! অন্য দ্রব্য দিতে হয় । | 

শুনিয়াছি ইউরোপীয় মণি মাণিকোর দোকানে একজন একখানা 
ক্মায়না টেবিলে রাখিয়া গ্রাহকদিগের দিকে পেছন দিয়া বসিয়৷ চোর ধরে । 

পাপ সপ পপ পা পতি 



৮। হিসাব । 
(ক) খাতা লিখার আবশ্যকতা ৷ 

আমার পরিচিত একজন বিদ্বান লোক খাত! লিখিবার প্রণালী না 

জানায় এক বাক্সেই ১০।১৫ট। তহবিল পৃথক পৃথক রাখেন । তিনি প্রসিদ্ধ 

গ্রন্কার। তিনি নানা লোকের উপকারের জন্য টাকা নিজের নিকটে 

রাখিয়া সুদে খাটাইয়! বুদ্ধি করিক্া দিয়া থাকেন । দেশের উপকারের 

কাজও অনেক করেন। খাতা লিখিতে জানিলে শাকের কড়ি মাছের 

কড়িতে মিশিলে অস্থবিধা হয় না। 

শুধু নগদ বিক্রয় করিলেও বাবসায়ীর যে খাতা লিখা আবশ্তক, 

তাহ বুঝাইবার আবশ্তক নাই। পরিবারস্থ লোক যত কম হউক না 

কেন, প্রত্যেক গৃহস্থেরই খাতা লিখা আবশ্ঠক। দৈনিক খুজরা খরচ 

লেখা অন্ুবিধা বোধ কৰিলে, মোট বাজার খরচ বলিয়া লিখিতে পারেন 

অথবা মাসিক বাজার খরচের টাকা খরচ লিখিয়! পৃথক করিয়া রাখিতে, 

পারেন অথব৷ স্ত্রী পুত্র বা পরিবারস্থ অন্ত কোন লোকের হাতে দিতে 

পারেন। কিন্তু চাঁকরের বেতন, গোয়ালার, মুদির, ডাক্তারখানার, 

কাপত়িয়া। প্রভৃতির টাকা খাতায় লিখিয়া দেওয়া উচিত নচেৎ হিসাব 

ভুল হইতে পারে । 

আমার মুদি দোঁকান করিবার সময় একজন গোঁমস্তা বলিয়াছিল যে 

সে একজন গ্রাহকের নামে নাঁলিস করিবার সময় বাজে খরচ আদালত 

ডিক্রী দেয় না বলিয়া মিছামিছি কতকগুলি জিনিস অতিরিক্ত খরচ 

লিখিয়| নাঁলিস করিয়া ডিক্রী করাইয়াছিল। গ্রাহকের খাতা থাকিলে 
তাহা করিতে পারিত না। আর আমার একজন উড়িয়া পাঁচক 



হিসাব। ৯৫. 

বলিয়াছিল, যে তাহার পুর্ধবমনিবের সহিত ঝগড়া হওয়ায়, সে মিছ্ামিছি' 
করেক মাসের বেতনের নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়া লইয়াছিল, 
অপর পক্ষের খাতা থাকিলে তাহা পারিত না। আমার নামেও এক 

বি ঝগড়া করিক্সা মিছামিছি নালিশ কিনি, কিন্ত আমার খাতা 

থাকায় ডিক্রী করিতে পারে নাই। | 

গৃহস্থদের খাতা লেখার নিয়ম থাকিলে কোন্ বিষয়ে কোন্ মাঁসে 

কত বেশী খরচ হয়, তাহা বুঝা থাক, এবং পরমাসে সংশোধনের চেষ্টা হয় । 

(খ) খাতা । 

ব্যবসায় ছোট হইলে হাজির! বহি, চিঠি বহি, বেতন বহি, অর্ডার 

বৃহি প্রভৃতি পৃথক না করিয়া খাতিয়ানের মধ্যেই রাখিতে পার । সুচীতে, 

ঠিকানা থাঁকিলেই সহজে বাহির হইবে। একখানা রোকড় ও একখানা 

খতিয়ান নিতান্তই চাই । . 

খাতাগুলি রয়েল ই আয়তনে যথাসম্ভব ভাল কাগজে শক্ত করিয়া 

নাধিবে, কারণ ইহাহ আমাদের প্রধান: দলিল, বহুকাল থাকিবে । 

পুস্তকের মত বাঁধাইয়া নিবে। পুরাতন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের খাতার 
মত গুটান (101975 ) খাতা করিলে সস্তা হয় কিন্তু ইহা বাধিতে ও 

খুলিতে অনেক সময় লাগে। 

(গ) খাতা লিখা । 

হাত্ত1 তিনখা। স্শিক্ষ। | কুলে ইহা! শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
প্রতিদিন খরিদ বিক্রয় হইলে বা1+উশল বাঁ খরচ হইলে প্রতিদিনই 

খাতা লিখিবে, কৈফিয়ত কাঁটিবে এবং তহবিল মিলাইবে। নতুবা 
“রোজনামা, খোঁজনামা বা আহান্দগক নামা” হইবে। রোজের খাতা 

রোজ লিখাকে রোজনাম। বলে, তাহা! এক দিন পর লিখিলে, সকল কথা 
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মনে থাকে না, খুঁজিয় খুজিয়া মনে করিয়া লিখিতে হয়, এই জন্য উপহাস 

স্থলে ইহাকে খোজনাথা! বলে, আর তৃতীয্প দিনে লিখিতে গেলে কিছুই 

মনে থাকে না, সুতরাং খাতা লিখিতে বসিয়া আহাম্মক হইতে হয়, এই 

জন্য ইভাকে আহাম্মক নাম! বল! হয় । খাজাঞ্জী মবলগবন্দী করিয়া সহি 

করিবে, তারপর তুমি সভি করিবে। 

হাতের লিখ গুলি সুন্দর হইলেই ভাল হয়, না হইলেও অক্ষরগুলি 

স্পষ্ট করিয়া লিখা চাই । হাসিল (11700100010 ) ও বেরিজের (০০ 

০01011)]) ) কসি যেন সমান না হয় । 

পকেট হইতে টাকা কড়ি খরচ করিলে হিসাব মিলাইতে পারিবে না, 

টাক! বাক্সে রাখিয়া তারপর যাহাকে দিতে হইবে এবং যে দরুণ দিতে 

হইবে খাতায় লিখিয়া রসিদ নিয়া তারপর দিবে । টাকা নেওয়ার সময়ও 

না লিখিয়। নিবে না । 

সাপ্তাহিক, মাসকারার প্রভৃতি করিয়া আয়, ব্যয়, খরিদ, বিজ্কী, 

দেনা এবং পাওন! দেখিবে। বথ্রাদার না থাকিলেও এই নিগ্নমগুলি 

পালন করিবে, নতৃবা হঠাৎ লোকসান করিম্সা ফেলিতে পান্ব। 

খাত। কাট' কুটি করিবে না, কখনই 61855 করিবে না, আবশ্তাক 

হইলে সাঁফ কাটা দিবে । 
খাতা লিখার রীতি পুরাতন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নিকটে শিখিবে । 

খুব বড় ব্যবসায় কৰিলে ইংরাজী নিয়মেও হিসাব রাখিতে পার, ছোট 

ব্যবসায়ে ইংরাজী হিসাঁর পোষাইবে না । 

(ঘ) বর্ষারস্ত। 

আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালা সন মতেই খাতার বর্ষারস্ত কতা উচিত ও 

স্থবিধ, কারণ সকলেই বাঙ্গল! মতে বর্ধারভ্ত করে, তাহাদের সঙ্গে হিসাব 

মিটাইতে সুবিধা হয়। ইউরোপীয়দের সহিত তোমার ব্যবসায়েয় বিশেষ 



হিসাব। ৯৭ 

সম্বন্ধ থাকিলে ইংরাজী সনমতে বর্ষারস্ত করিতে পার। বৎসরের মধ্য 

সময়ে কোনও মাসে ব্যবসায় আরম্ত করিলেও প্রতিবৎসরই এ মাঁসে 

বর্ষারস্ত না করিয়া, চৈত্রমাসে খাতা শেব করিয়! বৈশাখমাস হইতে বর্ষারস্ত 
করা সুবিধাজনক । 

(উ) হালখাত! | 

বাহার! ধারে বিক্রয় করে, তাহার বর্ধারন্ত দিনে পাওনাদারদিগকে 

নিমন্ত্রণ করে, উদ্দেশ্য খাণুস্্রীন শু লাকী আচ্গস্ত 
হবল্ল। কিন্তু যাহাদের নিকট কিছু পাওনা নাই তাভাদিগকেও এক 
টাকা করিয়! জম! দিতে হয়, পরে কোন জিনিস খরিদ করিয়া কাটাইয়! 

নিতে তয়। জিনিস খরিদ করিবার উপাঁর না থাকিলে নগদ টাকাই 

ফেরৎ চাহিয়া নিতে হয়। প্রথমতঃ টাক1 আদায় করিতে হয় কড়াস্থরে, 

আমোদের সময় বাড়ীতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া কড়া 

তাগাদা ভাল দেখা যায় না, উপযুক্ত টাকা না দিলে চোক রাঙ্গানও 

হইয়া থাকে, ইহা অন্তায়। দ্বিতীয়তঃ যাহাদের নিকটে কিছু 
পাওন। নাই তাহার নিকট কিছু টাকা জমা লইয়া! পরে জিনিসে বা নগদে 
দেওয়! হয়। এইর্ূপে বছুসংখ্যক জম! খরচ দ্বারা খাতার সন্ত্রাস্ততা 

প্রমাণ হয় । আমার মতে খাতার প্রমাণের জন্য এই সব অনর্থক জমা 

গ্রচ করা অনাবশ্তক | 

এই রকম নিয়ম থাকণ উচিত যে চৈত্র সংক্রান্তি মধ্যে সব দেনা পাওন! 

মিটান এবং ১লা বৈশাখ তারিখে গ্রাহক ও অন্ুগ্রাহক দিগকে খাওয়ান । 

(চ) রসিদ । 

রসিদ স্মরণার্থ চিহ্রু, অবিশ্বাসের জন্য দলিল সকল স্থানে না হইতেও পারে। 

টাকা কড়ি ধাক্ দেও, অথবা কাহারও পাঁওনা টাকা দেও, সর্বদ। 

রূসিদ নিয়া দ্রিবে। রসিদ নেওয়ার নিয়ম না থাকিলে অনেক সময় ভূল 
৭ 
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হয়, সুতরাং ভাল লোকদের মধোশু অনর্থক অবিশ্বাস ও ঝগড়া হয়, কারণ 

ভুল মানুগের হইবেই। 

প্রাপ্য টাকা আদায় কর বা ধার নেও, সর্বদা রসিদ দিয়া নিবে । এই" 
নিয়মে সর্বদা কাজ করিলে তোমার স্বাক্ষরিত দেন! ছাড়া অন্য দেনার জন্য 

আইনতঃ বা ধর্মতিঃ দায়ী হইবে না, এবং ভ্রমের সম্ভাবনাও থাঁকিবে না। 

(ছ) টাকা দিবার দিন (10৩ ৭৪০) 
সর্বদা দেনা পরিশোধের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে ব! অন্ততঃ সেই দিনে, 

দেনা শোধ করিবে, সদ না ধৰবিলেও এবং মহাজন বিরক্ত ন। হইলেও ঠিক 

নির্দিষ্ট দিনে দেনা দিবে, স্থুদে টাকা ধার করিয়া শোধ করিতে হইলেও 

তাহাই করিবে । প্রথমে ইহাতে কিছু অসুবিধা দেখিবে বটে, কিন্তু পরে 
যখন মুখের কথায় অনেক টাকার কাজ চালাইতে পারিবে, তখন ইহার লাভ 

বুঝিতে পারিবে। « 07616 15 [0176৮ ইহা নিশ্চয় জানিবে। 

টাকা বেণী দিন রাখা লাভজনক বোঁধ করিলে ববং ডিউর তারিখ প্রথমেই 

বাড়াইয়! নিবে । 

(জ) আংশিক বিল। 
বিলের টাকা শোধ করিবার সময় পারতপক্ষে আংশিক শোধ করিবে 

না, তাহাতে রসিদ পাঁওয়। বায় না, মুহুপ্ির থাটনি বাড়ে, অনর্থক খাতা 

বাড়ে, সুতরাং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ও বাড়ে । যদি ও কিছু টাকা বিনা 

স্থুদে খাঁটান যায় তথাপি অল্প টাকার বেলায় ত সুবিধাজনক নয়ই, তবে, 
বেশী টাকার বেলায় পৃথক রসিদ লইতে পারিলে মন্দ নয়। 

হ্েতিন্ন | বেতন ডাকিয়া দিবে, তাদের যেন তোমার নিকটে 
চাইতে না হ্ধ। ২২ ১২ করিয়া কখনই দিবে না। 

(ঝ) হিসাব পরিক্ষার | 

হাতে হীতে ছিসাব পরিক্ষার বাঁখিবে এবং খাতীক্ বা অন্ত প্রচলিত 
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হিসাবে দেনা পাওনা! জম! খরচ করিয়া রাঁখিবে। সময়ে না করিলে 

এক মিনিটের স্থলে এক দিন খাটিয়াও হিসাব মিটাইতে পারিবে না, 

তারপর হয়ত ঝগড়া হইষে। সংসারে এইরূপ বেহিসাবী ও অলস 

লোক অনেক আছে, যদ্দি তাহারা বুঝে যে তোমার নিকটে চাহিলেই 
প্রাপ্য টাকা পাইবে তবে বাড়ীতে গিয়া তাগাদা করিয়াও তুমি 

তাহাদিগকে টাক! দিতে পারিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে বাড়ীতে যাইয়াই 
টাক! দিবে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ লোকের সহিত ব্যবসায় করিবে না। 

আমার প্রথম ব্যবসায়ের সময় আমাকে অনেকবার চৈত্র মাসে পাওনাদার- 
দ্িগের দোকানে আমার খাতা লইয়! গিয়। হিসাব করিয়া! টাকা দিয়া 

আসিতে হইয়াছে। 

(ঞ) গণনার সহজ ভপায় । 

অনেক জিনিষ গনিতে হইলে টালি ধরার নিয়য়ে গণিলে সহজ হ্য়। 
যাহাঁদের মাসিক বেতন ইত্যাদি বুতর হিসাব করিতে হয়, তাহাদের 
টেবিল করিস! রাঁখা বা টেবিল পুস্তক খরিদ করা উচিত । 

(ট) সহজে হিসাব পরীঞ্ষ!। 

খাজাধিওল্র পল্লীক্ষ। । খাজাঞ্চির রোকড় ঠিক মিল আছে 
কিনা, পরীক্ষা করিতে হইলে তহবিল হইতে কতকগুলি নোট, টাকা, 

রেজকি প্রভৃতি তুলিয়া নিয়! খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করিবে,“কত টাকা নিয়ছি 

বল” তখন বলিতে পারিলেই খাতা! ঠিক হইল, না পাঁরিলে খাতা! ঠিক নয়। 
গণন্নণন্ল পল্লীক্ষা। । কাহাকেও তুমি কতকগুলি টাকা দিবে | 

দেওয়ার সময় ২২ ১২ টাকা কম দিয়া গনিয়া নিতে বলিবে। তখন 
যদি প্রাপক ঠিক কম টাক! বলিতে পারে, তবে উভয়ের গণ! ঠিক হইল। 

কা ঞ৯ই 
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খণ কার্ধ্যটি প্রায় স্থলেই অনিষ্টজনক, তজ্জন্য মুসলমান ধর্মে ইহার 

দাতা, গ্রহীত। এবং সাক্ষীকেও দোষী গণা করা হইয়াছে । ইংরাজীতেও 
আছে (৩1676 ৪. 16700110017 ৪. 7901:0/97 7) অর্থাৎ ধার করিবে 

না এবং ধার দিবেও না । হিন্দুশান্ত্রেও খণদান বাবসারীকে অতান্ত গ্রণিত 

কবর। হইয়াছে । কিন্ত ব্যবসায় ক্ষেত্রে অল্পদিনের জন্য অল্প পৰ্রিমাণ খণ 

অনেক স্থলেই আবগ্তক এবং নিদ্দোষ। কোম্পনানির কাগজের স্থুদ 

নেওয়াতে কোন দোষ নাই । 

(ক) খণগ্রহণ | 

কাহারও নিকটে কোন বিষয়ে খণী থাকিবে না, বাধ্য হইয়া কাভার ও 

নিকট হইতে কোন উপকার গ্রহণ করিলে (সে লোক বতই নিকৃষ্ট হউক 

না কেন যত শীস্র পার তাহার প্রত্্যপকার করিতে চেষ্ট। করিবে )। 
ইংরেজীতে দআছে--81৮0 015 05৮1] 1015 000১১ সমর্থ পক্ষে রাস্তার 

বৈষ্ণবের গান শুনিলেও তাঁভাকে “৫ পররস! দিয়া আসিবে, নতুবা তাভার 

নিকট খণী রহিলে। 

(খ) ধারে ক্রয়! 

অনেক সময়ই জিনিস ধারে খরিদ অপেক্ষা জুদে টাক] ধার করিয়া 

জিনিস নগদ খরিদ করিলে লাভ বেশী হয় । কারণ অনেক সময়েই সুদের 

হার, নগদ এবং ধারে খরিদের বে তফাৎ তাহা অপেক্ষা কম। আর 
ব্যবসায়ীগণ ধেরে! গ্রাহককে গড়ো (অচল ) মাঁল চালায় । যেস্থলে এই 

সকল অনুব্ধি! না থাকে সেইস্থলে ধারে কিনিতে ক্ষতি নাই 7 
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সংসার খরচের জন্য 'খণগ্রহণ অনেকস্থলেই অন্তায়। সাংসারিক 
ব্যয়ের জন্ত ধারে জিনিস খরিদ করা! উচিত নয়, সহজে পাওয়া যায় বলির। 

বার বাহুল্য হয়, ধার করিবার অভ্যাস জন্মে, এবং চিরকালই ধার থাকে । 
ধনীলোকদের মধ্যেও সময় সময় এই অভ্যাস দেখা যায়। কোন কোন 

বাবসীয়ী অল্প জিনিস দিয়া বেশি লিখার কথাও শোন! যায় । 

(গ) ধারে বিক্রয় । 

ধারে বিক্রয় করিলে গ্রাহক খুব বাঁড়ে, বিক্রয্ন বেশী হয় এবং মুনাফা 
খাতার খুব দেখা যায়, ভাগ্যক্রমে গ্রাহকগুলি সং হইলে এবং নিয়ম মৃত 
টাকা দিলে কাজেও খুব লাভ হয়। এইরূপ গ্রাহক প্রায়ের ভাগ্যেই 
কম ঘটে । কিন্তু গ্রাহক অসৎ হইলে বা টাকা নিয়ম মত না দিলে 
ফেইল হওয়ার সম্ভবনা । সুতরাং ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য ধার দেওয়া 

স্থবিধাজনক নহে । আত্মীরতা রক্ষার জন্য যদি ধার্ দিতে হয় তবে দিতে 
পার, কিন্ত রসিদ নিবে এবং আদায়ের তারিখ লিখাইয়! নিতে চেষ্টা করিবে। 

কাপড়ের বড় বড় ব!বসারে ব্যবসায়ী গ্রাহককে ধার না! দিলে ব্যবসায় 
ভালরূপ চলে না, সেই স্থানেও বিশেষ সাবধানে ধার দিবে । অপরিমিত 

খণজালে জড়িত বা নৃতন ব্যবসায়ী অথবা যাহাকে অসৎ বলিয়া জান 
তাহাকে ধার দিবে না। কাপড়ের বাবসায়ে বিশেষ সুবিধা এই যে 

নির্দিষ্ট ৪৫ দিনে (8০ মত) টাকা না দিলে সুদ দিতে হয়, পুর্বে দিলে 

সদ ৰাদ পাওয়া যায়। অব্যবসায়ী লোকদিগকে ধার দেওয়া ফোনমতেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে । তাহারা ধার নেওয়াকে ব্যবসায়ীর উপকার করা 

ধনে করে। ধার না দিতে হইলে ব্যবসায়ের আন্ত হইতেই ধার দিবে না। 
একবার ধার দিতে আরন্ত করিলে পরে ধার দেওয়! বন্ধ কর! কঠিন 
হইবে । এক শ্রেণীর পুরাতন ব্যবসায়ীরা বলে--“পা পাঁকড়কের্ মাল 
দেও জুত্তিমার্কের রোপেয়! লেও।” ইহা হুর্নীতি। 



১০২ বাবসায়ী । 

(ধ) মোকাম! | 

ধার যদি নিতান্তই দেও, তবে এমন সাবধানে দিবে যেন নাঁলিস 
করিতে না হয়। মোঁকদ্দম! করিতে বাধ্য হইলেও ক্ষতি স্বীকার করিয়া 

মোকদ্দমা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। কারণ প্রথমে টাকি! 
আদায়ের জন্যই আদালতে যাঁওয় হয়, তার পর টাক! কড়ি 'অযথা বায় 
ও পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা করিয়া শেষে মোকদ্দমাঁয় জন্য জেদ উপস্থিত হয়। 

তখন প্রাপ্য টাক! অপেক্ষা অনেক বেশী টাঁক1 খরচ হইয়া যায়। অতএব 

মৌকদদমা না করিয়া মিটাইতে পাব্বিলেই ভাল। অনেকস্থলে দেখা 
গিয়াছে প্রতিপক্ষের আপোষের বিশেষ আঁগ্রহ সন্তবে আপোষ না করিলে 

মৌকদ্দমায় জয়ী হওয়া যায় নী। কিন্তু আদর্শ মৌকদ্দমী হইলে, যদি 
তোমার অবস্থায় কুলায় এবং অন্তায়কারীকে হয়রাঁণ করিতে পাঁর এবং 

প্রয়োজনীয় ক্ষতি, পরিশ্রম ও দুর্ভাবনা সহা করিতে পার, তাহা হইলে 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িবার সময় ১২ টাঁকাঁর জন্য ১০০২টাঁকাঁও খরচ 
কৰিবে, তাহাতে মৌকদ্দমায় যদিও জোর কম থাকে অথচ ক্ষতি পুরণ 

দেওয়ার সম্ভব থাকে, তথাঁপি ভয় করিবে না। 

ম্মোক্ুদ্দক্ম। কমাইবান্স ভপ্পাম্ত্র। সান্তেবেরা সহজে 
মোকদ্দম। করে না, প্রথমে অপর পক্ষকে দাবির বিময় পত্র লিখিয়া 

জানার, তাগাতে কাজ না হইলে, উকিলের দ্বারা আইনের যুক্তি দিয়া 

দাবিপ্রমাণে পত্রদ্বার! দাঁবি জানায়। ইহাতে অনেক মোঁকদদমা মিটিয়া 
যাক্স। ইহাদের অনুকরণে কলিকাতার ব্যবসারীরাঁও অনেক মৌকদ্বমা 

কমাইয়া থাকেন। সর্ধত্র এইভাবে কাধ্য করিলে অনেক মোঁকদ্দমা 

কমিয়া বাইতে পারে । | 

(উ) খণদান বা! কুসীদ ব্যবসায় । 
খণদান ব্যন্লসায় বেশ লাভজনক, এই ব্যবনাঁয়ের দ্বারা অনেক 



খাধ। ০৯৩১ 

লোককে ধনী হইতে দেখিয়াছি । সৎ ও মিতব্যী ব্যবসায়ীকে ব্যঘসায় 
করিবার জন্য টাকা ধার দিলে অনেকন্থলেই খাতকের উপকার হয়, 

মহাজনেরও বহুকাল লাভ হয়, এবং মোকদমা ও অসন্তোষের কাৰণ 

উপাস্থিত হয় না, যেহেতু ব্যবসায়ী খাতক তাহার উত্তমর্ণকে সর্বদা 
উপকারী মনে করে ; সুতরাং ইহা স্তায় ব্যবদায়। 

ব্যবসায়ী .খাতকদিগকে স্বাগনোটে টাক! ধার দেওয়াতে কাজের 

স্থবিধা এবং ভয়ও কম, কারণ ব্যবসায়ীর নামে নালিশ হইলে তাহার 
সন্রম নষ্ট হইবে এবং তাহার ব্যবসায় চাঁলান কষ্টকর হইবে, অতএব 

তাহার নাঁমে যাহাতে নালিশ না হয় তজ্জন্ত সে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে ; 

বিশেষতঃ ব্যবসায়ী খাতক চক্রবুদ্ধিহারে সুদ দিতে আপত্তি করে না, 
কারণ বর্ষশেষে নিকাশের জন্য সুদ কসিয়া আসলে জমা করে। তাহারা 

রেহাই চায় না। কিন্তু ব্যবসায়ী সৎ ও মিতবায়ী না হইলে কখনই 
ধার দেওয়া উচিত নহে, কারণ একদিনের মধ্যে দৌকাঁন বিক্রয় বা 

বেনাঁমী করিয়া সরিয়া দাড়াইলে ধরিবার কিছু উপাঁয় নাই । 

খাতক যত ধনী বা সন্ত্ান্ত হউক না কেন অসৎ বুঝিতে পারিলে 

তাহাকে ধার দেওয়া উচিত নহে, কারণ নান! রকম আপত্তি উত্থাপন ও 

গোলমাল করিতে পারে । 

পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া যে খণশোধ করিতে অসমর্থ 

তাহাকে সংসার খরচ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং অপর খণশোধের জন্য ধার 

দিলে অনেকম্থলেই খাতকের অপকার করা হয়, কারণ যে নিদ্দিষ্ 

জমিদারীর নির্দিষ্ট আয় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ন! পারিয়! ধার 
করে তাহার খণ পরিশোধ করিবার উপায় কিরূপে হইবে? একশত 

টাকার বাধিক সুদ যাহা হয়, একশত টাকা মূল্যের সম্পত্তির বাধিক 
আয় তদপেক্ষা অত্যন্ত কম, সুতরাং জমিদারের তখন খণ না করিস 

জমিদারী বিক্রয় করিয়া খণ আদায় বা বায় সংন্তক্ষপ করা উচিত। 



১০৪ বাবসায়ী। 

কিন্ত জমিদারী বিক্রয় জমিদারের নিতান্ত অসন্ত্রমের কথা, সুতরাং তাহা 

তিনি করিবেন না, ব্যয়ও কমাইবেন না, কাঁজেই আস্তে আস্তে জমিদারী 

মহাজনের ঘরে বাইবে। কিন্ত তখন খণ না পাইলে জমিদার তাহার 
জমিদারীর অল্প অংশ বিক্রয় করিয়া অঞ্চণী হইবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য 

মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা করিবেন। স্ৃতরাং ইহাঁদিগকে খণ দেওয়া পাপের 
কার্ধা। অনেকে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্যয় বাহুলোর পরামর্শ দিয়! 

টাকা ধার দেওয়া এবং তাহার বাড়ী, ঘর ও তালুক নিলাম করিয়! 

নেওয়ার ইচ্ছ! করে, ইহ অন্তায় ব্যবসায় | 

খণ করিয়া সম্পত্তি খরিদ করা উচিত নর । কারণ স্থদের হার 

সম্পত্তির আপের হার অপেক্ষা অধিক। অনেককে খণ করিয়া সম্পত্তি, 

কিনিয়! সর্বস্বান্ত হইতে দেখিয়াছি। তবে বদি এক বৎসর মধ্যে অন্য 

সম্পত্তির আয় হইতে এই খণ শোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে খরিদ 

করা বাইতে পারে ভবিষ্যৎ শারীরিক উপাঁজ্জনের উপর নির্ভর করিয়া! 

সম্পত্তি ক্রয় নিতান্ত অবিবেচনার কাধ্য; কারণ মৃত্যুত সঙ্গে সঙ্গেই 
চলিয়াছে। সন্ত. এবং সুবিধাজনক সম্পত্তির আকর্ষণ এড়াইতে না 

পারিয়া অনেক লোক বিপদে পড়েন। 

জমিদার তালুকদার প্রসৃতিকে টাকা ধার দিতে হইলে এবং তাহাদের 

সততার বিশেষ সুখ্যাতি না থাকিলে স্বাগনোটে না দিয়! বন্ধকী তমস্থুক 

নিত দেওয়া উচিত, কারণ তাহারা আইন ও আদালত ভাবল রকম জানে,, 

নানা রকম আপত্তি উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে পারে, এইরূপ আপত্তি 
ত তাহাদের সন্ত্রম নষ্ট হইবে না। কিন্তু তাহাদিগকে ধার দিলে 

একেবারে নষ্ট হওয়ার সম্ভবন! কম। 

পীড়িত লৌকদের চিকিৎসার জন্ত এবং দুিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে 

টাকা ধার দেওয়া আবশ্তক, কিন্তু ধার দেওত্ার সময় ইহা ভাবিতে 

হইবে যে সৰ্ টাকা,আঁদীয় হইবে না, আদায় না হইলেও অসমর্থ খাতককে 



, গণ । ১০৫ 

গড়! দিয়! টাকা আদায় করা! অন্তায় হইবে । অতএব যে পরিমাণ 

লোকসান সম্থ করিতে পারিবে সেই হিসাবে ধার দিবে। 

(চ) খণশোধ। 

ভিড়ের সময় যদ্রি রেল, ট্রাম, ট্রিমার কোংর টিকিট কিনিতে সময় 

না পাও এবং বিন! পয়সার যাতায়াত কর, এবং খণী থাকিতে ইচ্ছা 

না কর, তবে একখানা প্র মূল্যের টিকিট কিনিয়া ছিড়িয়া ফেল, তবেই 

খণ শোধ হইল। 

(ছ) খণ পাওয়ার আগ্রহ । 

ধে গ্রাহক বা খান্তক খণ পাওয়ার জন্ত যত অধিক মিনতি করিবে, 

ততই তাহাকে খণ বা ধার কম দিবে । কারণ ততই তাহার অসচ্ছলতা' 

অধিক বুঝ! যাইবে । 

(ড) অনুগ্রহ খণদান। 
তোমার টাক! থাকিলে এবং উপকার করিবার ইচ্ছ! থাঁকিলে ধর্মভীরু 

ও 1[২950191 7১9109.505£ লোকদিগকে বিশেষ অভাবের সময় টাকা 

ধার দিয়া উপকার করা উচিত। আর যে টাঁকা ধার দিতেছ তাহ! 

পরিশোধ না করিলে যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে লোক 7২৫29181 

[951085651 না হইলেও দিতে পর । কিন্তু খণকর্তী [২০127 না' 

হইলে এবং তুমি সেই টাকার ক্ষতি সম্থ করিতে না পারিলে সেই টাকার 
কোন অংশ যদি তুমি তাহাকে দান করিতে পাঁর তবে দান করাই সুবিধা । 
অর্থাৎ কেহ ৪০৯২. টা! খণ চাহিলে তাহাকে ৫০২. কি ১০১২ দান কর।' 

কেহ ২০০২ টাঁকা ছুই বসরের জন্ত চাহিলে তাহাঁকে এ টাকার ছুই 
বৎসরের সুদ ২৪২ টাকা দান করিয়া ফেল। ইন্থাতে ভবিষ্যতে কলহের 
সম্ভবনা! থাকিবে না। 



১০৬ ব্যবসামী ৷ 

(ঝ) খপ প্রিয়লোক। 
কতকগুলি অমিতবায়ী লোক আছে তাহারা খণ করিতে বড়ই 

ভালবাসে, খণ না পাইলে অসন্তষ্ট হয়, প্রথমে অল্প টাকা খণ নিয়া ঠিক 
সময় মত আদায় করিয়া ক্রমে খণের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করে। 
তাহাদিগকে ২১ বার খণ দিয়া বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া তারপর খণ দেওয়া 
বন্ধ করা উচিত । 

সামান্ত পরিচয়স্থলে বিশেষ আপদ্ না হইলে খণ প্রার্থনা করিলে 

বুঝিবে সেই লোক ভাল নয়, টাকা শোঁধ করিবে না। অল্প পরিচিত 

কোন লোক দূরদেশ হইতে আসিয়া. টাকা ধার চাঁহিলে টেলিগ্রাম করিয়া 
টাকা আনিবার জন্য টেলিগ্রামের মাশুলটা দিবে । টাঁক1 ধার দিলে 

পাবে কিন! সন্দেহ । 

(4) কুসীদ (স্্দ)। 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সুদ নেয়, তাহ! অপেক্ষা যে সুদ দিয়াও লাভ 

করে সে চতুর ও কর্মঠি। তবে ছোট ব্যবসায় করিলে চতুর না হইতে ও 
পারে, কারণ ছোট ব্যবসায়ে লাভের হাঁর বেশীই থাকে । 

(১) জ্ুচ্গেল হাল্ ॥ কাহারও মতে অমিতব্যয়ী জমিদার 

খাতককে বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়া মত, কারণ খাতকেরা বেশী 

স্থদের টাকা আগে শোধ করে, সুতরাং পড়িবার সম্ভাবনা কম। ইহা 
কুটিল নীতি । খাতক সাংসারিক বিপেদ পড়িয়া ধার করিলে সুদের 

হার বাড়ান অন্তায়, তবে টাকার বাঁজার টান হইলে ছুভিক্ষ প্রভৃতির 

সময় সুদের হার কিছু বুদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু অত্যধিক কখনই 

নহে । তাহ! করিলে খাঁতিকের! সম্প্রতি অসন্তষ্ট হইবে এবং ভবিষ্যতে 

শত্রু হইয়! দড়াইবে। আর এই খণঘান ব্যবসায়ের দ্বারা ধনী ভ্ইয়া 
থাকিলে সুদের হার বৃদ্ধি না করাই উচিত হইবে। 

স্পা 4 হারার রগ 



১০ | কঞুয়। 

_খরিদের সময় দর অল্প বেশী দিযাও পরিমিত জিনিষ খরিদ করিবে । 
দর সস্তা করিবার জন্য অপরিমিত জিনিষ খরিদ করিয়া সুদ লোকসান 

করিবে না, তাহাতে অন্প মূলধনে অনেক মূলধনের কাজ করিবে । 

ব্যবহারের বা সথের জিনিষ খরিদ সম্বন্ধে বাজারে গিয়া নৃতন একটা 
জিনিষ দেখিলেই তাহা কিনিবে না, ঘর হইতে যাহা যাহা! কিনিবে 
ভাবিয়াছ শুধু তাহাই কিনিবে। যদি মনে কর যে নিশ্চয়ই তাহাতে 

তোমার কাধ্যের সুবিধা হইবে বা তাহার ব্যবহারে তোমার সময় ঝাঁচিবে 

তবে কিনিতেও পার । এই বিষয়ে সাবধান না হইলে অনেক অনাবশ্তকীয় 

জিনিষ কিনিয়া ঘর ভরিয়া! ফেলিবে। 

খরিদের সময় দর করিয়া! বাঁ বিক্রেতার লাভের উপর সওদায় করিয়া 

কিনিয়া নিতে পার, কিন্তু শেষে দাম দেওয়ার সময় কিছু বাদ দেওয়া 

অন্যায় । বিক্রেতার আপত্তি না থাকিলে বরং কিছু বাদ দিতে 

পার, কিন্ত তাহাঁর অনিচ্ছাস্ত্বে বাড়াবাড়ি করিয়া বাদ দেওয়া নিতাস্ত 

অন্তায়। এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে সে প্রথমেই দাম বাঁড়াইয়া বলিবে। 

অনেক সময়ে রোখের দোকানে জিনিষের দাম বেশী হয়, বেরোখের 

দোকানে দাম কম হয়, কারণ পূর্বোক্ত দোকানে বেশী খরিদদার যায়, 
পক্ষান্তরে শেষোক্ত দোঁকাঁনে অল্প সংখ্যক খরিদদার যায় । বড় দোকানে 

সাধারণত জিনিষ সস্তা! হয়, কারণ তাহার আমদানী ও রপ্তানী বেশী। 

অল্পলাভেই বিক্রী বেশী বলিয়া মোট বেশী লাভ হয়) কিন্তু সময় সময় 

ছোট দৌকাঁনেও পাইকারী জিন্ষি পাওষা! গেলে সন্তা হইয়। থাকে, কারণ 
তাহাদের নিকট পাইকারী গ্রাহক কম যায়। 



১০৮ ব্যবসায়ী । 

(১) পল্লিটিভ্ত ও সম্ম্রার্ত ব্যন্বসাস্ত্ী হইত্তে 

শ্র-স্ম স্রুহ্বিাজন্নন্চ । পরিচিত ব্যবসারী হইতে জিনিষ 
খরিদ করা উচিত । অপরিচিত ব্যবসায়ী সস্তা দিলেও সম্ভ্রান্ত না 

হইলে কিনিবে না। নূতন বাবসায় করিলে বিক্রেতার নিকট শীঘ্র 

পরিচয় হইতে চেষ্টা করিবে । অন্ত স্থানে কম দর পাইয়াছ বলিয়া! মিথ্যা 

বলিবার আবশ্তাক নাই । মিথ্যা বলিলে মিথ্যা! ধরা! পড়ে এবং বিক্রেতার 

ট অপাদস্থ হইতে হয়। 
(২) রাস্তার লোকে ১২টাকার জিনিষ /০আনায় দিলেও নিবে না ! 

কারণ জিনিষে দোষ থাকিলে বদল পাইবে না, চোরাই জিনিষও হইতে 

পারে, হিসাবভূলে বেশী নিলে ফেরৎ পাইবে না। খুচরা দোকান 

সন্তায় দিলেও নিবে না, ঠকিবার সম্ভীবনা আছে। পাইকারী দোকান 

হইতে কিনিবে (যদি বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকে )। 

(৩) চৃস্তল্ত্রি। জিনিষ খরিদ করিতে গিয়া দস্তরি নেওয়া 

অন্ঠায়। কারণ € দস্তরি যদি তোমার চাকর পায় তবে ভবিষ্যতে 

বাবসায়ী তোমা হইতে ₹১০পয্বসা বেশী ধরিয়া! নিবে । 

অনেক চিকিৎসক দর্শনী নেয় না, ওষধের দাম অত্যধিক নেয়। 

যাহাকে যাহা দিবে, জানিয়৷ দিবে, অজ্ঞাতে দিবে না । 

তুমি কোনও বব্যসার়ীর নিকটে কোন নিদিষ্ট জিনিষ কিনিতে চাহিয়া 

দর চাহিলে ঘদি সেই ব্যবসারী প্রথমে তোমার দর জানিতে চাহে তবে 

বুঝিবে সে ঠকাইবে। কিন্তু একদবের দৌকাঁনে কোন জিনিস চাঁহিলে 

কোন্ রকম বা কি মাপের বুঝিবার জন্য তোমার আন্মাঁনিক মূল্য 

জানিতে চাঁহিলে দোষ নাই। 

তুমি ব্যবসারী, তিল খরিদ করিয়া থাক; আগ্রা প্রচুর তিল 

পাওয়া যায়, সেইখানে তোমার জানা লোক আছে, তাহাকে তিলের দর 

চাঁহিলে তিনি নমুন্বা পাঠাইয়া লিখিলেন, এই তিল তুমি কি দরে নিতে 



ক্রুয়। ১০১ 

পার?” এই স্থলে আগ্রার লোকের চতুরতা হইল ; তাহার উচিত ছিল 
তথাকার দর লিখিয়া তাহার পারিশ্রমিকের দর সঙ্গে দঙ্গে লিখা ; নে 

তাহা না করিয়া তোমাকে অন্ধকারে রাখিরা লাভ করিতে চাহিয়াছে 

সুতরাং এই লোকের সঙ্গে ব্যবসায় করিবে না। অপরদিকে সে বিনা 
পারিশ্রমিকে কিনিয়৷ দিলে তাহাতেও রাজি হইবে না; কারণ তুমি 
ব্যবসায়ী, তুমি যাহাতে লাভ করিবে তাহাতে তোমার বন্ধুকে বিনা লাভে 

থাটাইবে কেন ? ইহা অন্তায়। আর বিনালাভে খাটিলেই ভাল লোকও 

চোর ভইয়া! পড়ে । 

(৪) হ্নম্ত1। সাধারণতঃ যাহারা শুধু এক জিনিসের ব্যবসায় 

করে তাহারা যাহারা ৫ রকমের জিনিস বিক্রয় করে, তাহাদের অপেক্ষা 

সন্তায় বেচে । কারণ কলিকাতার মত স্থানে এক রকম জিনিস ও বেশী 

পরিমাণ রাখিতে এবং সন্তায় বেচিতে হইলে বনু মূলধন ও বহু পরিশ্রম 

আবশ্তক | ইহাই অনেকে পারে না, তাভার উপর আবার বহু রকমের 

জিনিস পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবসায় অতি কঠিন । কারণ বিক্রয় প্রত্যেক 

জিনিসের ব্যুৎপন্তিবান লোক অর্থাৎ শুধু জিনিস দেখিয়া, মূল্যের দাগ 

না৷ দেখিয়া, ঠিক মূল্য বলিতে পারে, এইরূপ লোক পাওয়৷ অসম্ভব | 
(৫) স্মভলস্ছণন্ে খপ্ডরিচ্গ । খরিদের সাধারণ নিয়ম মূলস্থান্ 

হইতে অর্থাৎ নিন্মীত! বা কৃষক বা জেলে হইতে কিনিলে সম্তা হইবে। 
তাঁর পর বড় আড়ৎ হইতে কিনিলে সন্ত! হইবে । কিন্তু যে দর না জানে 

বা জিনিষ দেখিয়া ভাল মন্দ চিনিতে না পারে বা পাইকারী বিক্রয় পরি- 

মাণে জিনিষ কিনিতে না পারে তাভার পক্ষে মধ্যবন্তী সৎব্যবসারীকে 

ক্রিছু লাভ দিয়! ক্রয় করাই সুবিধা । 

কলিকাতার আঁ পোস্তা হইতে আম খরিদ করিয়া নিয়া মাণিক- 

জ্লার বাগানে বসিয়া অজানা লোকদ্দিগকে অধিক মুল্যে আম বিক্রয় 

করিতে দেখিয়াছি । 



১১৯ ব্যবসাম্ী | 

হাবড়! হাঠি দেশী কাপড়ের আড়ং, সেই খানে অধ্যবসায়ীলোক কাপড় 
ফিনিতে গেলে তাহাকে ডবল ব' দেড়া মূল্যে কিনিতে হয় । 

জেলেদের নিকট হইতে মবংস্ত খরিদ না করিস পাঁজারিদের নিট 
হইতে খরিদ সুবিধা । কারণ জেলেরা পাজারিকে যে দরে বেচিবে, 

আমাদিগকে কখনই সেই দরে দিবে না। দর করিতে অনেক সময় 

লাগিবে, আর জেলেরা অনেক সময় খুচরা গ্রাহক দ্রিগকে বেচিতেই 
চাক্ন শা। 

(৬) শাইক্কাল্ী ল্লে খক্তি্গ। মণের দরে অর্থাৎ দশ 
সের, পাঁচ সের বা /২॥ সের পরিমাণে দ্রবাদি কিনিলে সস্তায় কেন 

যায়। কারণ দর করিতে এবং লাভ ধরিতে অন্ন সময় হয় । কিন্ত 

একদিন একজন ধারের গ্রাহককে মুদি দোকানে ///০ চিনি ক্রয় করিতে 

দেখিয়া আমার হাসি পাইল। যেহেতু মুদি যে ওজনে এবং দরে অনেক 
ঠকাইবে, তিনি মণের দরে নিয়া তাঁহার সিকি ও লাভ করিতে 

পারিবেন না। 

(৭) ্রন্ধতত৪ স্মুত্য্য । বাজারে জিনিস কিনিতে গিয়াছ, নির্দিষ্ট 

মূল্যে বিক্রয়ের দোকানে তোমার অভিপ্রেত জিনিস পাওয়া যায় না। 
তুমি ও জিসের দর জান না। তখন নির্দিষ্ট মূল্যের দোকান ছাড়িয়া অন্য 

বিক্রেতার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । বলিতে হইবে “আমি 

ইহার দর জানি না, আপনি ধন্মতঃ কত মুনফা৷ হইলে এই জিনিষটা বিক্রয়, 
করিবেন ? তখন বিক্রেতা যত মুনফা চাভিবে তাহ! যদি দেওয়। তুমি 
বেশী মনে না কর তবে তাহা স্বীকার করিয়া মূল্য ও যুনফাঁ জিজ্ঞাসা 
করিবে । এবং যে মূল্য ও মুনফা বলিবে তাহ! দিয়াই কিনিবে । . এই 
ভাঁবে কিনিলে আমার বোধ হয় শতকরা! ২১ জন লোকের বেশী ধর্মতঃ 

দয় ধলিয়া ঠকায় না? কিন্তু বিক্রেতার ধন্দ্তঃ মুনফা সহ দর বলিবার 

পর যদি তুমি আরার দর কমাইতে চাও বা দর বেশী হইল্লাছে বলিক্না 



ক্রয় । ১১১ 

জিনিস না কিনিয়া ফিরিয়া আসিতে চাও তখন বিক্রেতা অত্যন্ত বিরক্ত 
হইবে, এমনকি গালি দেওয়! অসম্ভব নয়। আম প্রভৃতি ফলের ফেরি- 
ওয়ালাদিগের ২১ জন জনকে ধন্ধৃতঃ বলিয়! দর বেণী বলিতে দেখিয়াছি। 
কিন্ত চাঁদনীবাজারস্থ মুসলমানের ধন্তঃ দর বলিলে মিথ্যা বলে না। 
তবে বেশী লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বলে “পড়তা কত, ঠিক বলিতে 

পারি না, দি ১০, € ভূল হয় তবে ধর্ম নষ্ট হইবে; সুতারাং ধর্মতঃ 
দর বলিতে পাৰিব না ।» 

(৮) ন্বিস্রেতাল্প ভভদ্রত1 পন্সীক্ষা!। খরিদের সময় 
বিক্রেতার মিষ্ট কথা শুনিলে বুঝিবে যে ইনি বড়ই ভাল লোক, কিন্তু 
এইরূপ ভাবা অনেক স্থলেই ঠিক নহে। বাস্তবিক এই ভাব ঠিক কিনা 
প্রমাণ করিতে হইলে জিনিস ফেরৎ দিতে যাইতে হয়; এবং তুমি আর 
তথায় থকিবে না বা! তোমায় তাঁহার দোকান হইতে জিনিস কিনিবার 
দরকার হইবে না ) ইহা বলিতে হয়। 

(৯) ব্ব্যববসাম্্রী লন্ধু। ব্যবদায়ী বন্ধুদের একে অন্তের 

দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে, তাহা! করাই কর্তব্য। কিন্তু শতকরা 
৫২ ১০২ টাকার দ্রব্য অন্ত দোকান হইতে ক্রয় করা উচিত, নতুবা! 
ব্যবসায়ী বন্ধু ঠকাইতেছে কি না, বুঝিবার উপায় নাই । অন্ত দোকানে 

শুধু দর যাঁচাই করিলে চলে না, কিছু না কিনিলে সর্বদা অন্যে দর দিবে 
কেন? দর দ্রিলেও ঠিক দর দিবে না। 

(১০) ইন্্ডেণ্উ.। ইনডেন্ট করিবার সময় প্যাকিংএর দিকে 

দৃষ্টি রাখিতে হয় অর্থাৎ যে দ্রব্য যে দ্রব্যের সঙ্গে সহজে আসিতে পারে 

তাহা বিবেচন! করিয়া ইনডেন্ট করা! আবশ্তক। 
(১১) শ্ুভুজ। চক্র । ও হইতে %,1০,1%, মুল্যের জিনি- 

ষের খুচর! দর বড়বাজারের ও সর্বত্র প্রায় সমান থাকে, অতিরিক্ত 
নেওয়ার কষ্ট। ১২ ২২ টাকার জিনিষ ও কলিকাতায় সকল সময় 



১১২ ব্যবসায়ী । 

সুবিধ! হয় না, বিশেষতঃ পাইকারী ও সদ্যবসায়ীর দোকান চিনিয়! 
কিনিতে না পারিলে অনেক সময় বেশী মূল্য ও হইয়া থাকে । 

বড় বড় পাইকারী দৌকানে খুচরাদর সময় সময় খুচরা দৌকাঁন 
হইতেও বেশী হয়। 

(১২) ম্ন্যাধিক্েজ্ছ্প জ্ছেন। তোমার কোন জিনিষ 
অনেক আবপ্তক, অথবা খুব ভাল আবম্তক, সেই জিনিষ ফেরিওয়ালা 

বিক্রয় করে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ পায় না ও আনে না,বা ভাল জিনিষ 

কম আনে; তুমি মূল্য বেশী দিলে, সর্বদা তোমাকে দেখাইয়া তারপর 
অন্তরকে বিক্রয় করিব । তজ্জন্য সময় সময় তোমাকে আবশ্তকের অতি- 

রিক্ত দ্রব্য ও কিনিতে হইবে। 
(১৩) হলক্মব্বাম্তর প্রথ।। সস্তায় ক্রয় করিবার উপায় । অন্ন- 

বন্ধ ও উষধ সমবায় প্রথান্সারে ব্যবসায়দ্বারা সস্তা হইবে । অংশীদারেরাই 

গ্রাতক, বিক্রয়ের জন্য চিত্ত! নাই, সুতরাং বিজ্ঞাপন দিতে হয় না । প্রকাশ্য 

স্কানে বেশী ভাড়া দিয়া ঘর নিতে ভয় না এবং ধারে বেচিতে ভয় না। 

(১৪) উ্স্পপ্রেশন্ন। বাবসায়ী গ্রাহক কোঁন জিনিষ কিনিতে 

প্রকানে গিয়া মধ্যখানে বসিবে নাঁ। মধ্যে বসিলে দোকানী পরে 

দরদিবে। দরজার পার্শে দাঁড়াইয়া দর জিজ্ঞাসা করিবে, যেন দর বেশী 

হইলে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতে পার, নতুবা! চক্ষু লজ্জা লাগিবে। 

(৯৫) হ্বলাশু | দ্রব্যাদি ক্রর করিয়া তাহার পর ফাও নেওয়ার 

প্রথাটা সুবিধাজনক বোঁধ হয় না, সময় নষ্ট হয়। মোটের উপর 

লাভ ও হয় না । 

(৯১) চুপ্পী শল্তিচ্ছ । চুণ খরিদের সময় শুধু দর সন্তা খোজা 
উচিত না । অসন্ত্াস্ত দোকানে ৫০২ টাকা দরে কেনা অপেক্ষায় সন্ত্রস্ত 

হরে ৬০২ টাকা দরে কেনা সন্ত হয়, কারণ অসন্তরান্ত ব্যবসায়ীরা অতাস্ত 
ফাঁপা করিয়! মাপিতে জানে । 



ঞ্ুয় । ১১১৩ 

(১৭) ভউউনম্না। বড় লোকেরা খাগ্ধ দ্রবা দোকান হইতে উটান! 

নিয়া থাকেন, অকৃত্রিম জিনিষ পান না, ওজনে কম পান; কর্মচারীর 

দস্তরি পায়। সৎকণ্মচারী পাইলে বাড়ীতে ভাগ্ার থানা খোলাই সুবিধা | 
(১৮) গ্ুক্লাতিন্ন ড্রব্য হক্কিঙগ । পুরাতন পুস্তক, ছোট 

ছোট পুরচতন লোহার দ্রব্য ও ' কাঠের পুরাতন দ্রব্যের ব্যবসার 
কলিকাতায় অনেক আছে । এই সকল দ্রব্য পুরাতন পাওয়ায় গ্রাহকের 
খুব লাভ হয়। 

পুরাতন পুস্তক ও লোহার দ্রবা। অনেক সময় বিক্রেতার এই সব 
দ্রব্য অপরিচিত লোক হইতে অত্যধিক সস্তা দরে খরিদ করে সুতরাং 

দেই সকলের মধ্যে সময় সময় চোরাই দ্রব্য থাকে । সেই সব খরিদ 

করিলে চুরির প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে পুলিশে যাওয়ার 

আশঙ্কা ও থাকে, নিতান্তই. কিনিতে হইলে পুস্তকে বিক্রেতার নাম 

সহি করাইয়া নিতে হয় । লোহার জিনিসের বিল সহি করাইয়। নিতে হয় । 

(১৯) হ্বঙগন্েল্ল পুক্াতন্ন জ্হ্য এখল্িদ। দরজা, 
জানালা, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, প্রভৃতি ভারী জিনিস চুরি করিয়া 
বিক্রয় করিবার সুবিধা নাই । কিন্তু খাট, গদি ইত্যাদি বসন্ত প্রভৃতি 

ক্রামক রোগীর পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় আছে । 

(২০) ন্নিল্দিষ্ট সুল্যে বিিশ্রস্সেল্স চ্গান্চান্ন | 
নিদিষ্ট মূল্যের দোকান তিন প্রকার। এক প্রকার জিনিসে ঠিক 
বিক্রয়ের মূল্য লিখা থাকে; দ্বিতীয় প্রকার জিনিসে সাঞ্কেতিক মৃল্য 
লিখা থাকে কতক যোগ বা বিয়োগ করিয়া ' মূল্য বাহির করিতে হয়! 

ভৃতীক় প্রকার জিনিসে মূলা লিখ! থাকে না বা থাকিলেও অন্ত ভাষায় 

থাকায় আমরা বুঝি না) মুখে মূল্য বলিয়া দেয়। ইহাতে বুঝা যায় 

প্রথম প্রকারের দোকানে ঠকিবার সম্ভাবনা কম, দ্বিতীয় প্রকারের 

দোকানে ঠকিবার সম্ভবনা আছে। তৃতীয় প্রকারের ' দোকানে-ঠকিবার- 
৮ : | 



১৯৪: ব্যবলায়ী: 

সন্তাবনা ,আরও বেশী। কিন্ত কলিকাতায় এমন' দোকানও দেখা।যাক় 

ষে. জিনিসে বিক্রয়ের মূল্য লিখা .থাঁকে ; কিন্তু .তাহারা ঠিক আড়, 
হইতে 'জিনিস না আনিয়া কলিকাতীয়ই কিনে এবং নানা রকম জিনির্গ 

বাঁধে । তাহাদিগের নিকটে জিনিস সন্তা! হওয়া সম্ভব নহে । 

নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের দোকান সাধারণতঃ বেশী সৎ হয়, তাদের 

নিকট হইত্রেকিনিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে । তোমার ব্যবহারের জিনিম্ 

খবিদের সময় অর্থাৎ অল্প অল্প পরিমাণে অনেক রকম জিনিষ খরিদের সম 

একদরা, দোকান হইতে কিনিবে মূল্য কিছু ৰেশী হইলেও ক্ষতি নাই + 
কিন্তু ব্যবসায়ের জিনিষ অর্থাৎ বেশী পরিমাণে জিনিস বক্ম অন্ন হইলে ত. 

কথাই নাই বেশী রকম হইলেও দর করিয়া কিনিবে; তবে একদবী, 

দৌঁকান হইতে সম্তা,হইলে ত একদরা! দোকান হইতেই কিনিবে, নতুবচ 
দরু রর! দৌকান হইতে কিনিবে। কারণ ব্যবসায়ের সময় দরে এক 
পয়সা কম.হইলেও অনেক টাঁকা সস্তা হইবে। : 

(২১) ম্নাম্ান্ষিতি জব্য সঙ্মার্কামাল। ভি 
সাধারণতঃ মানুষ স্ুনামেরই অভিলাষী হয়, বিশেষতঃ ব্যবসাক্ষে, 

সুনাম হইলেই লাভ অধিক হয়, অতএব যাহারা নাম করিতে চাক 
মুনামই করিতে চায়। : যাহারা দ্রব্যে -নামাঙ্কন করে তাহারা ভাল: 

দ্রব্য -দ্িত্বেই চেষ্টা করে . একং সর্বদা" 'এক রকমের জিনিস দিতে 

চেষ্টা করে, নতুবা! নাম নষ্ট হয়। যাহারা নাঁমাঙ্কিত ও বিনা- 
নামে উভয় রূপেই ছ্িনিস বিক্রয় করে, তাহারা ভাল জিনিসে নাম দেয় 

খারাপ জিনিসে নাম দেয় না; অতএব ক্রয়ের সময় যদি জিনিন দেখিয়া 

তুমি দোষ গুণ বুঝিতে না পাঁর তবে নামাঙ্কিত জিনিস পাইলে তাহাই: 
কিনিবে |. তাহাতে দাম কিছু ঘেশী, যাইবে, কিন্তু জিনিস ভাল হইবে-” 

» মুগনাভি এই দেশ-হুইত্বে ইংলগ্ে বায, কেহ কেহ বিশুদ্ধ পাইকার, 
জন্ক-ইঃলগু হইতে আনিয়া থাকেন ।- 



ক্য়। ১১৫ 

(২২) শ্নাহভল (10516) 1.4 91158 00,881)” ; ব্যবসাযই 

ঝুঁকির কাজ; ইহাতে হয় রাজা, .না হয় ফকির, এরূপ গোয়ারভামী 

পরামর্শ সিদ্ধ না হইলেও কতকটা অনিশ্চিন্ত লাঁভেরু- প্রত্যাশ্বীয় 

কাজ করিবার সাহস থাকা চাই। .অবপ্ত লাভ গণনায় যতদূর সম্ভব 
বুদ্ধি ও জ্মভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়,. কিন্ত তথাপি প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায়, পরে আশানুরূপ ঘটন! ঘটে ন! ও পূর্বের গণনান্ষায়ী 
লাভ হয় না, বেশীবা কম হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে কেবল সাবধান 

হইয়া থাকিলে ট্রিমেতেতালায় কাজ চলিবে ও ভেমন লাভ হইবে ন1। 
স্থতরাং সময়ে সময়ে যে পরিমাণ ক্ষতি দহ করা ষায়, তদন্থর্ূপ ঝুঁকির 

কার্য্যে হাত দিলে মাঝে মাঝে বেশী লাভ হইতে পারে, তরে 
£ 73010 91200181010” অপেক্ষা “০010 50600126107” ই ভাল। 

এইরূপ ক্ষতি সহা করিবার সাহস ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রায়ই আবস্তক হয়৷ 

(২৩) বিবশুজ্জ খান্যদব্য পাঞন্সা্ল উপাস্। 
সম্প্রতি বিশুদ্ধ খাগ্ঘদ্রব্য পাওয়ার জন্য কলিকাতায় রাজপক্ষ হইতে 
নানারূপ উপায় হইতেছে, সেই সকল উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকদিগ্ের 

বিশুদ্ধ খাদ্ধদ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল না হইলে কোনও চেষ্টাই ফলবী 
হইবে না।, 

গ্রাহকদিগের বিশুদ্ধ খাগ্ধন্রব্য পাওয়ার 'ইচ্ছ!' যে প্রবল নহে তাহার 
প্রমাণস্বরূপে বলিতেছি ৫ 

(ক) স্ুত্ভ। কলিকাতাঁর বন্ুবাজারে এবং মিউনিসিপ্যাল বাজারে 
মুড়া মাখন পাওয়া যায়, কয়জন মাখন কিনিয়া ঘ্বত গ্রস্ত করিয়া থাকেন 

আর বড়বাঁজারে বিশিষ্ট মহাজনদিগের নিকট উত্তম দ্বৃত পাওয়া যায়, কিন্কু 
আহারা টিন্ ভাঙ্গিয়! বিক্রয় করে, না। বনু পরিবারের, অনেকেরই. মাসে 

অর্ধ,মণ দ্বত . খরচ হস্ত, কিন্তু কয়জন, বড়বাজান হইতে বিশুদ্ধ বত 
আন্াইয়!. থাকেন? ছোট পরিরাতরর লোকদের অঞ্যে, বাহারের 'মোনটর 



১১৬ বাযবসারী । 

উপর অদ্ধমণ দ্বত আবশ্তক তাহারা একত্রে বড়বাজার হইতে 

স্বত ক্রয় করিয়া ভাগ রি লইতে পারেন, তাহা! কেহও করেন 

কিনা সন্দেহ । 

(খ) ছুম্পী। কলিকাতার গোয়ালাদের নিকট টাকায় ছয় সের দরে 
দুগ্ধ কিনিতে হয়। কোনও ভদ্রলোক '9815-গি। করিয়া " পাচ সের 

দরে বিক্রয় করিলে কয়জন তাহার নিকট লইবেন? বাঁটীতে গাভী আনিয়া 

দোহিয়া দিলে গোর়ালার! টাকায় চারি সের দরে 'ছুগ্ধ বিক্রয় করে, 
সাহেবের! সেই দরেই কিনিয়া থাকেন। দ্রেশীয় লোকে কয়জন এই'রূপ 

ক্রয় করিয়া থাকেন ? এখন ভদ্রলোকদের ছুগ্ধ বিক্রয় হইতেছে । ইহা! 

শুত লক্ষণ। 

(গ) তিল । বিশুদ্ধ সরিষার তৈল অধিক দরে বিক্রর হইয়া 

থাকে কিন্তু তাহাঁও অধিক লোকে লয়েন না। 

যদি সকলেই প্রতিজ্ঞা করেন যে বত পরিমাণ বিশুদ্ধ দ্রব্য মিলিবে 

তাহা ক্রয় করিবেন, তবে ব্যবসায়ীগণ বাধ্য হইয়াই বিশুদ্ধ খাগ্দ্রবোর 

আমদানি করিবে। আর যদ্দি ইহাও প্রতিজ্ঞ! করা! হয় যে, বিশেষ সন্তাস্ত 

ব্যবসায়ী ব্যতীত অপরের নিকট কখনও খাগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবেন না, তবে 

অনেক ব্যবসায়ীই সন্ত্রান্ত হইতে চেষ্টা করিবে, এবং মিউনিসিপ্যাল ফুঁড 

ইনস্পেক্টর দ্বার! পরীক্ষা করাইয়া অনর্থক মূল্যবৃদ্ধি করিবার আবশ্ঠক 
হইবে না। আর বর্ণাশ্রম ধর্মমতে যে অন্ত বর্ণের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা 

নাই, তাহাও খাগ্ঘদ্রব্যের বিশুদ্ধতা! রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তেই হইয়া থাকিবে। 

কিন্ত গ্রাভকগণ যে নুলভ মূল্য পাইলেই দ্রব্যের গুণের কথা এৰং 
ব্যবসায়ীর সন্ত্রমের কথা ভাবিতে ভুলিয়া যান। 

যাহাদিগের অবস্থা ভাল নহে তাহাদিগের ছুগ্ধ, ঘ্বত এবং তৈল 

অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে ব্যবহার করা উচিত এবং অবস্থা নিতান্ত 

শোচনীয় হইলে একেবারেই বজ্ঘন করিতে পারেন, কিস্তু অথা্ মিশ্রিত 



কয় । ১৯৭ 

খাগ্য ভক্ষণ করির়া স্বাস্থ্যহানি করা উচিত নহে । সুলভতাপ্রিয় অবিবেচক 

গ্রাহকগণের কর্মের ফলেই কৃত্রিম দ্রব্যের আমদানির আধিক্য হইয়াছে । 
বাহারা অধিক মূল্যে বিশুদ্ধ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহারা 

যদি ছুই সের মাখনদাগা ঘ্বতের সহিত এক সের নারিকেল তৈল এবং 

অন্ঠান্ত কৃত্রিম দ্রব্য মিশাইয়া বাঙ্জারে দ্বৃত প্রস্তত করেন, তাহা হইলেই 
বুঝিতে পাঁরিবেন কতগুলি অথাগ্থ দ্রব্য এইরূপে ভোজন করিয়া থাকেন। 
বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের সহিত রেড়ীর তৈল মিশ্রিত করিলেই বাজারে 
সরিষার তৈল পাইতে পারিবেন । আর ছগ্ধের সহিত জল মিশাইলেই সস্তা 
ছুগ্ধ মিলিতে পারিবে । শুনিয়াছি কলিকাতার কোনও কোনও ধনীদিগের 

গৃহে বাবুরা ছয় সের, স্ত্রীগণ আট দের ও ভূত্যবর্গ ষোল সের দরের ছুগ্ধ 
পাঁন করিয়৷ থাকে । তাহারা বাটাস্থ কাহাকেও ছুগ্ধ পান না করাইয়া 
অব্যাহতি দেন না । ইহার পরিবর্তে গৃহিনী এবং ভূত্যদিগের দুগ্ধের পরিমাণ 

অল্প করিয়া দিলে ক্ষতি কি? অজ্ঞাতসারে সস্তায় কৃত্রিম খাগ্দ্রবা খাওয়া! 

আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়াইতে একটু কষ্ট করিতে হৃইবে। 



১১। বিক্রয় । 
(১) নির্দিষ্ট মূলো বিক্রয়ই শ্রশস্ত। 
২) গ্রাহকের নিকটে তোমার মহযোগী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোন 

কথা কহিবে না। প্রথম কারণ ঃ__ব্যবসারীরা আমাদের ঘনিষ্ঠ, সুতরাং 
আত্মীয়ের বিরুদ্ধে পরের নিকটে নিন্দা অন্ঠায়। দ্বিতীয়তঃ £_স্বজাঁতির 

বিপক্ষে কথা কহিলে কেহ বিশ্বাপ করিবে না | 
৩) শ্রহককে যত সুবিধা করিয়া দিবে ততই তোঁমার বিক্রয় 

বাঁড়িবে। গ্রাহক তোমার নিকট হইতৈ ক্রীত জিনিস যে কোন কারণে 
ফেরৎ দিলে তাহাতে যদি তোমার বিশেষ ক্ষতি না হয়, তবে অবশ্যই 
ফেরৎ নিবে। যে সব জিনিষ গ্রাহকের হস্তে গেলেই নষ্ট হইয়া যায় বা 
নষ্ট হইবার দস্তাবনা তাহা ফেরৎ নিবে না । যথা, ব্যবস্থামতে তৈয়ারী 
ওষধ, বেড্ প্যান, হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ, অর্ডারমত তৈয়ারী জামা প্রভৃতি । 

(৪) জ্বুভলভ্ভত্ভ| ও নিনক্রুষ্তিত্তা । জিনিসের বেশী কাটতির 
সম্ভাবনা থাকিলে গুণ নষ্ট ন৷ করিয়া অর্থাৎ শুধু লাভের হার কমাইয়া 
সস্তা বিক্রয় করাতে অনেক স্থলেই মোটে লাভ বেশী হয়, কারণ বিক্রক্ 
অত্যন্ত বাড়ে । 

পুরাতন জহরত ও কাঠের চেয়ার টেবিল প্রভৃতি যাহা যথেষ্ট কিনিতে 

পাওয়া যায় না এবং কিনিবার নির্দিষ্ট স্থান নাই, এবং ভূষীমাল আমদানি 

যাহ! খুজিয়া খরিদ করা শক্ত তাহা বেশী দামে কিনিয়! অল্প লাভে অন্ত 

অপেক্ষায় সৃত্তায় বেচিলে বিক্রী বাঁড়িবে সুতরাং লাভ বেশী হইবে। 
গরীব 'সলাকদিগকে সোডা লিমনেড খাঁওয়াইবার জন্য কম দামের 

সৌডা লিমনেড দরকার, তাহা করিয়াও অনেকে বেশ লাভ করিতেছে । 



বিক্রয়, ছি 

৮). হ্যাক! ও উউত্ ক্রুষ্তিত। 1 যে সকল জিনিস কৃত্রিম 
ল্লাকম দামের বাজারে চলিতেছে,স্খাটি.এবং বেশী দামের দরকার, সেই 
জিনিস বেশী দামের করিয় বেশী মূল্যে বিক্রয় করা-উচিক্ত |, যথা ৫ 
এখন ভাল দ্বৃতের প্রস্তত মিষ্টান্ন কম পাওয়া যায়, সুতরাং তাহ করিলে 

লাভ বেশী. হইরে।। 

, মোট 'কথা লোকে যে রকমের জিনিশ চাঁক্ম এবং যাহার অভাব আছে 

ত্রাহ৷ করিলেই লাভ । প্রায় সক্ষল জিনিসের ব্যবসায়ই উত্তম মধ্যম, অধম 

ইত্যাদি নানা শ্রেণীর আছে। সকল গ্রাহককে এক শ্রেণীর জিনিস দ্বাবা 

সন্তষ্ট করা সম্ভর নহে । যথ! £-_লবণ এক রকম দরকার, কিন্তু বিধবাদের 

জলন্ত সৈদ্ধব এবং সাহেবদের টেবিলের জন্য টেঘিল সণ্ট দরকার । 

; (৬) আনাভ্ডল্ল্ হণ ॥. যে সকল দ্রব্যের যত অধিরু কাট্তি, 
যত সহজে দোষ গুণ চিন যাঁয়, যত সহজে বা শীদ্র নষ্ট না হয়, যত 

পুরাতন আবিষ্কার হয়, বা ব্যবসায়ের রকম যত পুরাতন হয়, ধরেই 
সব জিনিসের বাব্সায়ে লাভের হার তত কম হয় অর্থাৎ যে সকল 

দ্রবোর যত অল্প কাটুতি যত সহজে দোঁষ গুণ চিনা যায় না, যত সহজে 

ৰা শীঘ্ব নষ্ট হয়, যত নৃতন আবিষ্কার হয, এবং ব্যবসায়ের রকম ঘত 

নুতন হয়, সেই সব জিনিসের ব্যবসায়ে লাভের হার তত বেশী নিতে হয় 

না.লওয়। ঘায়। 

, (৭) নৃস্তম্ন ছেল্ব্য প্রচ্রললম্ন। বাল নির্মাতাগণ নূতন 

দ্রব্য প্রস্তত_ করিয়া কলিকাতার নিলাম. ঘব্রে পাঠায় । সেইখানে অল্প 

মূল্যে, অর্থাৎ প্রস্তুত দর অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে দোকানিরা কিনিয়! 

নিয়! বাজান বিক্রয় করে। গ্রাহকদের পছন্দ হইলে, ব্যবসায়িরা বিলাতে 
ইত্ডেন্ট করে। তখন নিন্মাতাগণ লাঁভ লহ. মূল্যে বিক্রয় করে। 
-. ৮৮) ক্ষ্ষত্তিজ্নত্য... গ্রাহকের মনস্তপ্টির জন্য অনেকসময় অন্যায় 
রকমে ও ক্ষতি সহা করিতে হয়, যদ্দি এমন ক্ষতি হয় যে. ক্ষতি ..দেওয়া 



১২০ ব্যবসায়ী । 

অপেক্ষা গ্রাহক ছাড়াও লাভজনক, বাঁ তুমি যে ভাবে যে দরে জিনিষ 
বিক্রয় করিতেছ সেইভাবে বা সেই দরে অন্তত্র পাইবেনা, তখন ক্ষতি ন৷ 

দেওয়াই উচিত কিন্তু তোমার ত্রুটি থাকিলে,যত ক্ষতি হউক না কেন 
ক্ষতি সহা করা অবশ্ত কর্তব্য ৷ 

(৯ অক্ধমুল্যে বা সিল্কি মুল্যে ব্বিক্রকস্্র । খুব 
বেশী লাভের দ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার মানসে সাময়িক ভাবে দর 
কমান হয়। লাভের হার কমান হয় কিস্ত খরিদ দরে বিক্রয় করা হয় 

না। চাউল দাইল প্রভৃতি অন্ন লাভের পাকা জিনিষ কখনও কম মূল্যে 

বিক্রয় হয় ন!। 

(১০) হিন্না মুনফান্্ ভিক্রুস্্ ন্িনিজ্মেক্ধা। বেশী লাভ 
হইতেছে বলিক্পা বা অনেক লোকসান হইয়াছে বলিয়া সামান্ত দ্রব্যও বিন। 

লাঁভে বেচিতে নাই । দান করিতে হইলে দোকান হইতে নিজে কিনিয়! 

নিয়া দান করাতে দোষ নাই । বাজার দর কমিলে বেচিতেই হইবে । 

(১১) চল ছেও্ওস্্র।। গ্রাহক দর চাহিলে দর দিতেই হইবে । 

নির্দিষ্টি মূলের দোকানের পক্ষে ক্যাটলগ্ দিলেই হইল । অনির্দিষ্ট 

মূল্যের দোকানে কম লাভ রাখিয়া! দর দিতে হইবে । তবে বলিয় রাখিকে; 

ষেন তোমার দর বেশী না হইলে তোমার নিকট হইতে নেন। 

কেহ কেহ প্রথমতঃ বিনা! লাভে দর দেয় এবং খরিদ্দার ফিরে এলে 
বেশী করিয়া দর বলে। গ্রাহাক 91111010160 হইলে. এবং ক্লান্ত 

হইয়া আসিলে বাধ্য হইয়া! নিয়া থাকে, কিন্তু শক্ত গ্রাহক এইরূপ লোক 

'হইতে কিনে না। 

(১২) প্রম্ভিষ্যোগিত্াক্র আসন্ন হিজ্বন্ত্র | 
(ক) ব্যয় লাঘব, (খ) মূলধন, (গ) পরিশ্রম | 

(ক) ব্যবসারের প্রতিষোগিতায়: ব্যয়লাঘব সম্বন্ধে পাশ্চাতা জাতি 

'্আপেক্ষা ভারতীয় জাঁতি মাত্রই জরী. হইরে"1 ভারতবর্ষের মধ্যে 



বিক্রয় । ১২৯ 

মাড়োয়ারির! সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়ী। .বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্যবসায়ী জাতিদ্বা' 

অন্নব্যয়ী। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা একবার ব্যবসায়ে প্রবেশ.করিতে পারিলে 

সকলের উপরে উঠিয়া যাইবে বলিয়! আমার বিশ্বাস.। কিন্ত-বাঙ্গালীরা 
বেশীদিন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে না পাঁরিলে মাড়োয়ারীরা দেশময় 
ছায়া ফেলিবে। | 

(খ) সংলোক ব্যবসায় শিখিলে এবং মিতব্যর়ী হইলে মূলধনের অভাব 
হইবে না, দেশীয় ধনীর! মূলধন ছাড়িতে থাকিবে | 

একজন এক ব্যবসায় করিয়া লাভ করিতেছে অন্ঠে সেই ব্যবসায় 

করিয়া লাভ করিতে চাহিলে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, দরে বা গুণে 

অধিকতর মুবিধা করিয়া দিতে হইবে; নতুবা একদর হইলে 
অনেকেই পুরাতন দৌকাঁন হইতে নিবে। পুরাতন দোকানের 
যত গ্রাহকের সহিত পরিচয় বা বান্ধবতা আছে, নূতনের তদপেক্ষা বেশী 

থাকিলে সন্তা করিবার তত আবশ্তক নাই । 

(১৩) প্রত্তিষ্বোগিতাল্প আন্বশ্ঠকীস্ত্র কাম্য । এই 
অবস্থায় পুরাতন দৌকানের কর্তব্য হইবে, নৃতন দোঁকান মূলধনে পরিচস্ষে 
এবং দরে পুরাতন দোঁকানের ক্ষতি করিতে পারিবে মনে করিলে দরে 

সুবিধা করিয়া দেওয়া, তাহাতে ক্ষতি বোধ করিলে এবং সম্ভব হইলে 
পৃথক নামে অন্ত দোকান করিয়! প্রতিযোগির সম্মান বা কম দর করা। 

বিলাঁতের এক দেশলাইয়ের ব্যবসায়ে এইরূপ প্রতিযোগিতা :করিয়াছিল। 

পুরাতন বেশী মূল্যের দেশলাইয়েয় বাক্সে নূতন কম দামের মার্কাসহ 
দেশলাই পাওয়া গিয়াছিল। 

্টামার প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় দর কমাইয়া ইউরোপীয় ধনী 
কোম্পানি তদপেক্ষা গরিব কোম্পানিকে তাড়াইতে দেখা গিয়াছে । 

না পারিলে এবং উভয় কোম্পানি টিকিবার সম্ভাবনা না থাকিলে উভয়ের 
মধ্যে নিলাম করিয়া এক কোম্পানি অন্তের সমস্ত সম্পন্তভি ক্রয় করিতে, 
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খুনিয়াছি ।.. কিন্ত দেশী কোম্পানি হইলে তাহারা উভয়ে আপোষ, ন 

্ষরিয় রনছক্ষাল জেদ করিয়া উভয়েই নষ্ট হইভ 1. লাভের অন্ত, জে 
ক্ষক্না উচিত, জেদ করিয্না জ্ঞাতলারে লোকশান্ করা উচিত. নয় । 
ক্সন্দেকে বলেন যে এখনকার প্রধল প্রতিম্নোগিতার মধ্যে ব্যবলায় কারিয়া 

লাভ করা শক্ত। কিন্তু যে সব বৈস্তোচিত গুণহীন লোক ব্যধসাম়্ 

করিয়া লাভ করিতে দেখিয়াছি তাহাতে প্রতিযোগিত। .শক্ত হহাছে 
বলিয়া মনে হয় না। 



১২। ক্রয় বিক্রধ্ব ৷ 

(ক) নিলাম । 

১) কোন জিনিষ অবিক্রেয় পড়িয়! থাকিলে নিলাম করিয়া বিক্রয় 

করা উচিত, কারণ নিলামে সস্তা পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে আবগ্তক না 

গাকিলেও ক্রয় করে। বিশেষতঃ অনেক দর-নাজানা লোক 

উপস্থিত থাকায় বিক্রয়ের দর "আশা অপেক্ষ। অনেক সময় বাড়িক্বাও খায় 

'অনেকে জেদ করিয়াও দর বাড়ায় । 

(২) প্রতি সহরে একটা নিলাম ঘর থাকা উচিত। 

(৩) ইহাতে একের অনাবশ্তকীয় বা অব্যবহার্ধ্য জিনিষ অন্ত 

অল্প মূল্যে পাইয়া ব্যবহার কৰিতে পারে । একটা জিনিষ তোমার আছে, 
২০ বৎসরের মধ্যেও তোমার কাজে লাগিবার সম্ভাবনা নাই, তা! 

নিলামে অদ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিলে 

দশ বংসর পরে এইবপ টাকা ভইবে যে তাহা দ্বার! 'সেই জিনিষেবর একট 

নূতন কিনিতে পারিবে। 

(৪) নিলামে যাইয়া অনাবশ্তক জিনিষ কিনিবে না এবং কাহারও 

সঙ্গে জেদ করিয়া! দর বাড়াইবে না . 

৫) কোন এক্টা জিনিষ একাধিক লোক চারার 
লকলে এক হইয়া! ডাকিবে, কিন্তু মূল্য 01 অত্যন্ত কম করিবে না, 

তাহ! হইলে নিলাম স্থগিত থাকিবে । তারপর নিজেদের মধো পুনরায় 

নিনাম কত্রিক়্া বা ভাগ কর! যাইতে পারির্লি ভাগ কনিয়! নিবে। 

নিলাম করিলে লোকসানের বা মুনাফযান্ধ' টাকা সকলে ভাগ করিয়া 
দিবে বা নিবে। 
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(৬) 1100109007. বখরার দোকান পৃথক করিবার সময়ও 

নিজেদের মধ্যে নিলাম করির়া একজনে দোকান নিবে, অন্তেরা লাভ বা 

লোকসানের অংশ ভাগ করিয়া নিবে বা দিবে । 

(৭) ব্যবসায়ীর দোকানে কোন জিনিষ কিছু নষ্ট হইলে বা কোন 

কারণে অপরিমিত পরিমানে জমিয়া গেলে নিলাম করিয়া লোকসান 

দিয়াও বিক্রয় করিয়! ফেলা উচিত, নতুবা আস্তে আস্তে জিনিষ নষ্ট হইয়া 
আরও দাম কমিবে এবং সুদ লোকসান হইবে । 

নিলামের ত্রষ্ট দোকান সময় সময় কলিকাতায় দেখা যায় ইারা! সময় 

সময় অজ্ঞ নৃতন পথিকদিগকে ঠকাঁয়। ইহার! নৃতন জিনিষ কিনিয়! বেচে, 
কলিকাঁতার লোক দীড়াইয়া দেখিতে চাহিলে তাড়াইয়া দেয়। ইহা 
বাবসায় বলিয়া বোধ হয় না। মেকেন্জিলায়েল এর নিলামেও সময়ে 

সময়ে বিক্রেতার লৌক নিলাম ডাকিয়া দর বাড়াইয়! দেয়। তাহা মেকেন্ 
জিলায়েল্ জানিতে পারিলে অনুমোদন করে না কারণ ইহা অসতত! | 

কলিকাতায় স্থানে স্থানে ছোট ছোট নিলাম ঘর হওয়া উচিত বলিয়া 
বোধ ভয়। মেকেন্জি লায়েল্এঞর নিকটে অল্প মূল্যের দ্রব্য খরিদ 

বিক্রয়ের সুবিধা নাই। 

(৮) ওুজাম্ন? স্মাপ গু গঞ্পম্না।। 

(ক) এক ওজান্ন । ৮* তোলায় সের সর্ধত্র প্রচলিত, কিন্ত 

কোন কোন স্থানে ৮০ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ৬০, ৭২ তোলাও প্রচলিত 

আছে। সেই সব স্থলে অসাঁবধান এবং বিদেশী গ্রাহকদিগকে প্রতারণা 
করিবার উপায় আছে, অতএব কম ওজন যাহাতে প্রচলিত না থাকে 

তজ্জন্য রাঁজ পক্ষের দৃষ্টি আবশ্তক ৷ 

(খ) পাইন্কাল্ী গুজন্ন। শম্তাঁদির উৎপন্ন স্থানে ৮৯1%০, 
৮৪, ৯০, ১২০, তোলাক্ পাইকারি ওজন চল আছে, তাঁহাঁতে বিশেষ 

ক্ষতি নাই; তবে হিসাঁবাঁদির জন্য এক রকম ওজনই ভাল । 
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(গ) খোকা] বিক্রস্্র। জিনিসের প্রার্্ধযস্থানে থোকা বিক্রয় 
চল থাকে । মূল্য বাড়িলে ওজনের কড়াকড়ি হয়। সব জিনিষেরই 
থোকা মূল্য নির্ধারণ কঠিন, স্থতরাং সমর বেশী লাগে । ওজন বা মাপ 
করিয়] ক্রয় করিবার প্রথা হইলে সহজ হয়। 

পূর্ধ্ব বাঙ্গালায় মত্ম্ত তরকারি থোকা বিক্রয় হয়। কলিকাতায় 

পোণা মাছ ওজনে বিক্রয় হয়, কিন্ত ইলিশ্ প্রভৃতি থোকা বিক্রয় হয় । 

বৈগ্যনাঁথে আম ওজনে বিক্রয় হয়, কাশীতে মাগুর ওজনে বিক্রয় ভয়। 

ঘে)ট সমাস । জমির মাপ অনেক রকম, কোন কোন জেলায় 

২৩ রকম মাপ প্রচলিত আছে। এক রকম মাপ করিলে কাজের 

স্থবিধ! হয়। পূর্ব বাঙ্গালায় কানি ও পশ্চিম অঞ্চলের বিঘা যে কত 

প্রকার আছে তাহার অন্ত নাই। 

ডে) গঞ্শন্না। গণনা ও জিনিষ এবং দেশ ভেদে নানারকম 

প্রচলিত আছে, ইহা অস্থুবিধাজনক। একরকম হওয়া উচিত, 

মতম্ত কোথাও ২৪টাতে কুড়ি। আম কোথাও ৫০ গপণ্ডায়, 

কোথাও ৬৪ গণ্ডার, কোথাও ৩২ গগ্ডায় আবার কোথাও বা 

২৫ গণ্ডায় শত । 

(চ) হিলক্ক্ু1! ক্ষ | গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের সর্ধত্র এক 
প্রকার মুদ্রা প্রচলন করিয়া বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। মুসলমান 

বাদসাহদের.সময়ে সিকা! টাকার প্রচলন ছিল। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
সঙ্গয়ে নূতন টাকা! প্রচলিত হয়। যখন ছুই রকম টাকা প্রচলিত ছিল, 
তখন জিনিসের দরও দুই রকম ছিল। এখন সিকা টাকা নাই 

তথাপি.কলিকাতার কাসারিরা বাসনের পাইকারি খরিদ বিক্রয় সিক্কা 

টাকার হিসাবে কসিয়া দেনা পাঁওনার সময় পুনরায় কোম্পানীর, 

দরে হিসাব করে । অনর্থক ছুইরকম হিসাব করিয়া লাভ কি তাহা 

বুঝি না । নি 
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0৯) জ্যুক্ডি খেেলা। (9৮:59 )) 7. 
সুত্বি খেলা অন্যায়, ইহাতে পৃথিবীর কাহারও কোন পানা 

কতগুলি 'অলস লোক এই কাঁজ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত, এমন কি সর্বস্বান্ত 

হয়। গবর্ণমেন্ট কেন ঘোড়দৌড় : এর উপর'স্থৃত্তি খেলা অনুমোদন 

করেন বুঝি নাঁ। ' : 

(১০) হাজন্ম বাক্যদ্বক্ । 

(ক) “ল্ভ্রেত্খে পস্ভীন্ন অপেোক্ষ। বেগে পহ্জঞান্দ 
ভ্ডঞাল্ন।৮%৮ . কোন জিনিস বেশী মজুত থাকিলে 'এবং দর 

চড়িলে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলাই বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মত। যদি 

নিতাস্তই সব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা না থাকে এবং আরও চড়িবার বিশেষ 

সম্ভাবনা থাকে, তবে ও কিছু কিছু পরিমাণে প্রত্যহ বিক্রয় কর! উচিত। 

এই স্থলে একবারে বিক্রয় না করিয়া রাখিয়া দিয়া মহাজন বাক্য 
অগ্রাস্থ করিয়া আমি নিজেই একবার ০০০০ 
লোকসান দিম্বাছি ৷ * 

খে উন্নত সুখে কেনা ও আাম্পল্ল ুষ্খে 
হ্বেচ11%5 যখন দেখিবে কোন জিনিসের দর চড়িতে আরম্ভ 

করিয়াছে, তখন তোমার আবশ্তক মত জিনিস কিনিয়া ফেলিবে। -যখন 

ছেখিবে কোন জিনিসের দর পড়িতেছে তখনই তোমার মজুত জিনিস 
অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিবে, না পারিলে যথাসম্ভব টনি 

কিছু বিক্রস্প করিবে । 

(১১) বিলি । 
(ক) আড্ডুকগীল্ী ॥ (কমিশন্ সেইল্)। সন্ান্ত ব্যবসায়ীরা 

টাক! নাঁ দিয় 'জিমিন পাঁয় এবং টাকা! দিতে হইলেও অনেক সময় নু 

পাকা “বিক্রেতা দোকান না কদ্দিষ্নাঁ জিনিস বিক্রয় করিতে পানে, 

আড়ৎদারকে কিছু কমিশন্ দিতে হয়। 
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(খ) অগ্রিন্স বা বাস্্রন্না। নিন্নলিখিত স্থলে নার 
জন্য গ্রাহক হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রিম নেওয়া-আবশ্তক | | 

১। গ্রাহক যে. রকম বা পরিমাণ দ্রব্য চাঁহিতেছে তাহা 

বিক্রেতার ঘরে উপস্থিত নাই। . তৈয়ার করিলে যদি 

সেই গ্রাহক ন! নেয়, তবে বিক্রেত! সেই দ্রব্য সহজে 
অন্তের নিকট বেচিতে পারিবে না|. 

২। ডিস্বীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটা, রেল কোম্পানী প্রভৃতি, 

ক্রেতাগণ প্রবল পক্ষ বলিয়া (2০: ০৪1] করিবার সময়. 

অগ্রিম টাকা ডিপজিট্ নেক, ইহার আবশ্তকতাঁও আছে। 

(গ). হ্বঙ্গল প্রথা (০১০০৪০)। বদলে ক্র বিক্রয় প্রথ! 
মুদ্রা স্থষ্টির পূর্বে সকল রকম -ব্যবসায়েই চল ছিল। এক্ষণেও কোন 
কোন স্থলে বদল ক্রয় বিক্রয় বিশেষ সুবিধাজনক | মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীকে 
মুনফা দিতে হয় না । কৃষকের মেয়েরা ধানে চাউলে বদল করিলে 
উভয়ের সুবিধা । বাবুদের মেয়েরা ক্রীত চাঁউলেয় বদলে অন্ত দ্রব্য 

ক্রয় করিলে ক্ষতি, বিক্রেতার লাভ। পুস্তক বিসিদদ (বদলে) 

উভয়ের লাভ হয়, উভয়ের বিক্রয় বেশী হয়। 

(ঘ) আগ্রহ । সাধারণতঃ বিক্রেতা দোকানে বসিয়া 0 ক্রেতাকে 

ডাকে এবং আঁগমন অপেক্ষা করিয়। থাকে । ক্রেতা বিক্রেতার ডাকে 

উত্তরও দেয়.না। যদি উত্তর দেয় বা খরিদ করে তবে বিক্রেতার, 

উপকার করিল মনে করে। যদিও ক্রয় ও বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা 

উভয়েরই আবশ্তক | | 

্ক্তি্রজ্ম ॥ .মতন্তের গ্রাহকেরা জেলেডিঙ্গীকে ডাকে, 

কিন্তু অনেক ডিঙ্গীই মস্ত বেচে না, . কেহবা উত্তর দে, কেহবা 

সারাও দেয় না। ২ 

পাঁট ও ধাঁন চাউল আমদানীর জন্য গস্তিনৌকা খাকে।. এ 



১২৮ ব্যবসায়ী । 

যে বিক্রী বা খরিদ অনেক বেশি করিতে পারে তাহারই ক্ষুধা বেশী । 

যাহার ক্ষুধা বেশি তাহারই আগ্রহ বেশী । 

দোকানী বিক্রেতা যত গ্রাহক পায় বেচিতে'পারে, কৃষক বিক্রেতা তাচার 

ক্ষেতের সীমাবদ্ধ দ্রবা বেচিতে পারে, সুতরাং দৌকানীর আগ্রহ বেশী। 

গৃহস্থক্রেতা তাহার আবগ্তকীয় সীমাবদ্ধ দ্রব্য কিনিতে পাঁরে, সুতরাং 

আগ্রহ কম। পাটের ক্রেতা ঘত পায় কিনিতে পারে, সুতরাং 

আগ্রহ বেশী । 

(ড) লল্লস নিনচ্ধাল্রপী। দ্রব্যের দর স্বভাব্তঃ গ্রহকের হ্রাসের 
'দরুণ কমে, গ্রাহকের . বৃদ্ধির দরুণ বাড়ে। আমদানিয় বৃদ্ধির দরুণ 

কমে, আমদানির হাসের দরুণ বাড়ে । ইহা মন্তুষের আয়ত্বাধীন নক্তে। 
তবে ক্রেতার সংখা! কম হইলে এবং ধর্মঘট করিয়া এক ভইতে 

পারিলে অল্পকাল দর নীচু রাখিতে পারে। বিক্রেতারাও ধর্মঘট করিয়' 
দর অর্পকাল'বাড়াইতে পারে । কোনও বড় ধনী বা কোম্পানী এইরূপ 

সাময়িক দর উচু নিচু করিলে ইহাকে এক চেটিয়! বলে। 
চ) ল্রন্ধুল্পর সহিত ভ্র-স্্র বিশ্রস্্ গু ছেন্ন 

পাশা । বন্ধু বা ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সহিত কোন ব্যবসায় বা 

দেনা পাওনা না করিতে পাঁরিলে ভাল; উহা করিলে বিবাদের 

বেশী সম্ভাবনা, কারণ প্রত্যেকেই বন্ধুর নিকট বিশেষ অনুগ্রহ 

আশ! করে। ক্রেতা বলে বাজার দরে কিনিলে বন্ধুর নিকট হইতে 

কিনিয়া লাভ কি? বিক্রেতা বলে বাজারদরে বেচিলে বন্ধুর নিকটে 

বিক্রর করিয়া লাভ কি? অন্য ব্যবসায়ীর প্রশ্নের উত্তরে একজন ব্যবসায়ী 

বলিয়াছিল "অনেক বেচিয়াছি কিন্তু চিন! গ্রাহক পাঁই নাই, সুতরাং 
লাভ হয় নাই।” ঠিক কথামত কাঁজ না করিলে যাহার নামে নালিশ 
করা যায় না, বা নালিশ করিলে লোকে নিন্দা করে, তাহার সহিত দেন! 

পাঁওন! করিতে নাই । 



ক্রয় বিক্রয় । ১২৯ 

ছ) প্শুম্ছেরধে লল্ল ীম্মাহতলা। আগে তিতা পাছে 

মিঠা ভাল। স্বাস্থারক্মার শান্ত্রমতে আগে তিক্ত দ্রব্য এবং পরে মিষ্ট 
দ্রব্য খাইতে হয়, ক্রয় বিক্রয়েও ইনাই কর্তব্য । কাহাকেও কোন 

দ্রব্য বিক্রর করিবে, উপযুক্ত দর নেও তাহাতে গ্রাহক নেয় ভাল, 

না নের ভাল। জস্ত! দর দিয়া পশ্চাৎৎ মাল ডিলিভাবি দেওয়ার সময় 

নষ্ট বা খারাপ মাল দিতে চেষ্টা করা অন্তায়। কাহারও নিকট হইতে 
কিছু কিনিতে হইলে উপযুক্ত দর দেওয়া উচিত, জিনিষ নেওয়ার সময় 

দরে ঠক হইয়ীছে বলিয়া নানারকম ফাঁকি তুলিয়া দর কমাইতে চেষ্টা 

করা উচিত নদ্ন। 

পারিশ্রমিক দিয়া কাভারও দ্বাব্া'ঁ কাজ কর্াইতে বা করিতে হইলে 

পুর্বে পারিশ্রমিক ঠিক করিয়া না নিলে অনেক স্তলেই এমনকি আত্মীয় 

স্থলেও শেষে ঝগড়া হইতে দেখা গিয়াছে । 

জিনিষ খরিদের সময় ও বিশেষ পরিচিত, বা আত্মীর স্থলেও 
পুর্বে দর করিয়া না নেওয়ায় দর নিয়া মনোবাদ হইতে দেখা 

গিয়াছে । চতুর বিক্রেতারা বলে “দরের জন্য ঠেকিবে না. এখন 

নিয়া! বান ।+ 

নিমন্ধণের দধি, ক্ষীর প্রভৃতি জিনিষ পুর্বে দর করিয়া! ফরমাইস্ 

দেওয়া যায় না, কারণ জিনিষ কি রকম হইবে পুর্বে বলা 
যায় না। কাজেই অনেক স্থলেই ঝগড়াও ভর। গ্রামের 

লোকদের পক্ষে মজুরি দিয়! বাঁড়ীতে প্রস্তত করিবার নিয়ম করা 

স্বিধাজনক । 

আমার পরিচত একজন ডাক্তার দুরে রোগী দেখিতে ডাঁকিলে ফুরণ 

করা নীচ কার্ধ্য মনে করেন । গরিবের বাড়ীতে যান না, ধনীর বাড়ীতে 

গিক্সা কম টাকা পাইলে বিরক্ত হন। আমার মতে পুর্বে ফুরণ করিয়া 
যাওয়াই ভাল। 

১] 



১৩৩ বাবসারী । 

(জ) "্দাঁতলাভন | দালাল না থাকিলে বাণিজ্য সুচার বূপে 

চলিতে পারেনা । লোকে মনে করে সত্য কথায় দালালী চলে না। 

বাস্তবিক সতাপরায়ণ হইলেই দালালী ভাল হয়। বাণিজ্য কার্ষ্যে 

দালালের আবশ্তকতা বেশী। | 

কোন্ কোন্ স্কলে দালাল আবশ্তক ? যে সব জিনিষ কোথায় আছে 

জানা নাই, বা কোন্ সময় কাহার নিকট থাকে, কে সস্তা বেচে এবং 

কি দর হইতে পারে ইত্যাদি কার্যযের জন্ত দালাল আবশ্ঠক । যখন 

দেখা বাক্স, যেজিনিষ নিজে গিয়া অল্প পরিশ্রমে দালালের দরে পাওয়া 

যায়, সেই অবস্থার দালালের দরকার নাই । কিন্ত ব্যবসায় যত বড় 

হইবে, দালালের আবশ্তক তত বেশী, দালাল সৎ হুওয়! আবশ্তক | 

কিন্তু সকল দালাল সৎ হয় না। বিশেষতঃ খুচরা খরিদে বাাস্তাঞস 

গ্রাহকদিগকে দেখিলেই যে সব দালাল সঙ্গে সঙ্গে ধায়, তাহাদিগকে 

কখনই বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহারা দালাল সংজ্ঞার 

অনুপযুক্ত 

(ব) অপপল্িষ্ডিত হ্গাজ্পাল । আমের পোস্তায় এবং 
নিলাম ঘরের সন্মুখে দাড়ান দালালকে বিশ্বাস করা যায় না। 

দাঁলীলি কাজটি সম্তরীস্ত, ব্যবসায় শ্রেশীর মধ্যে উষধের বাবসায় সামান্য 

বাবসায়। ইহার দাঁলালেরাঁও ২৫২ ৩০২ টাকা হইতে ১০০২ ১৫০২ 

মাসিক রোজগার করিয়া থাকে । পাটের বড় বড় দালালের! কেহ কেই 

মাসিক ৮১০ হাজার টাকা রোজগার করে। তাহাদের ৮১০ টা ঘোড়ী' 

ও 81৫ খানা গাড়ী থাকে । ঘড় দালালের অধীনে আবার ছোট ছোঁট 

দালাল থাকে । বর়্ দালাল হইস্ডে হইলে ব্যবপায় জান! চাই, ধনী 
হ্তয়াও আঁবশ্তক, ক্রেতা বিক্রেতা চিনা চাই। দালালদের দায়িত্ও 
কম' নয়, কাহারও বাজার দায়িত্ব থাকে, অর্থাৎ টাকা মারা গেলে 
-ালাল দায়ী হয় বা অন্ততঃ তাহার সম্ভ্রম নষ্ট হয়'ও কাজ কণ্িয়া যায় । 



ক্রয় বিক্রয় । ১৩১ 

কাপড়ের পাইকারী ব্যবসায়ে মহাঁজনে ও কাপড়ের দোকানদারে 

প্রায়ই পরিচয় থাকে না, দালালের কথায় কাপড় ধার দেয়। একজন 

কাপড়ের দোকানদার দালাল বদল করায় নৃতন দালাল কাপড় যোগাইতে 

পাঁরিল না, সুতরাং বাবসায় উঠাইয়! দিতে হইয়াছিল, দেখিয়াছি । 



১৩ | আয়! 

(ক) বাণিজ্য । 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্ীত্তদর্ধং কৃষিকর্্ণি। তদদ্ধং কাঁজসেবায়াং 

ভিক্ষারাং নৈব নৈব চ॥৮ বাণিজ্য সব্বাপেক্ষা আয় বেশী, কূষিতে 

তাহার অদ্দেক, চাকুরীতে কৃষির অর্ধেক, ভিক্ষাতে আয় হয় না, ইহা 

পূর্বের শীক্ষকারদের মত। ইহাতে শিল্পের উল্লেখ নাই; হয়তঃ শিল্পকে 

ব্যবসায়ের অন্তর্গত ভাবিয়াই হউক বা তখন শিল্পের তত উৎকর্ষ না 

হওয়ার দরুণই হউক ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। সমধাক্স প্রথা 

(0০9-01১918৮1৮৩ 5১5517) দেশে প্রচলিত হইলে বাব্সায়ে এইবূপ লাভ 

থাকিবে না । 

এখনকার মতেও ব্যবসায়ে সর্বাপেক্ষা বেশী আয়, তারপর শিল্পে, 
তারপর কৃষিতে, তারপর চাকুরীতে, তারপর ভিক্ষায়। ক্লুষকের আক 

চাকুরীর আয় অপেক্ষা বেণী বলাতে কাহারও আপত্তি হইতে পাবে ; কিন্তু 

বড় বড় চাকুরেদের সঙ্গে চা-বাগানের মালিকদের তুলনা করিলে তর্কের 
মীমাংস' হইবে । আর ভিক্ষাতে আয় খুব কম বটে কিন্তু ভিক্ষুক মিতব্যয়ী 
হইলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে দেখ! গিয়াছে, যদিও ইহ! 

অতি বিরল । 

(খ) কৃষি। 
কৃষিতে আরও কম লাভ, “লাভ লোকসান জেনে, চাঁষ করে না 

বেনে।” “তদদ্ধং কষিকর্্মণি” প্রভৃতি বাক্য ইহার পৌষকতা করিতেছে। 

কিন্ত বৈজ্ঞানিক উপাঁয়ে কৃষিকর্ম্মে অনেক সময় অধিক পরিমাণ লাঁভ 
হইয়াথাকে। . | 



: আয়। ১৩৩ 

(গ) শিল্প । 
শিল্পীর ব্যবসারীর মত অতগুণের বিশেষ আবশ্তক নাই, কিন্ত 

অধাবসায়, পরিশ্রম ও তন্ময়তা আবশ্তক। আর বড় শিল্পী অর্থাৎ 

কারখানার স্বত্বাধিকারীদিগের, বাবসারী ও শিল্পী উভয়ের গুণ থাকা! 

নিতান্ত আধশ্তাক। এখনকার লেফি সকল কাঁরখান! করিয়া ফেলই 
হয়, তাভার কারণ তাহার! বাবসায় জানে না; অতএব ধাাদের নিজে- 

দের অভিজ্ঞতা ও কর্ধঠিতা কম থাঁকে, তাহার! প্রথমে ব্যবসায় করিবে, 

ব্যবসায় করিয়া কৃতকার্য্য হইলে কাঁরখান! করিয়া জিনিষ তৈয়ার করি- 

বার চেষ্ট1 করিতে পারে । 

ইহাদের 'আয় সাধারণতঃ ব্যবসায়ী অপেক্ষা কম, কিন্তু নৃতন 

আবিষ্কৃত বিষয় হইলে লাভ খুব বেণীও হইয়া থাকে । তবে ইহাদের 
আয় নিশ্চিত খাঁটিলেই পয়সা, “কারীকরের বনে অন্ন”, সুতরাং 

দুশ্চিন্তা নাই। 

(ঘ) পরসেবা। 

চাকুরীতে লাভ কম, পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তাও কম। অল্প পরিশ্রম 

করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে ঢাকুরীই ভাল। 

পুরাতন ব্যবসায়ীরা বলিয়া থাকেন যে এখন আর ব্যবসায়ে পূর্বের 
মত লাভ নাই, এই কথা সত্য নয়। পুর্বে ব্যবসারীর সংখ্যা কম থাকায় 

এখন প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, সংলোক ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতেছে, 

কাজেই লাভের হার কমিয়াঁছে বটে, কিন্তু বিক্রয় এত বাড়িয়াছে যে কম 

হারে লাভ করিয়াও মোট লাভ বাড়িয়াছে। এই ভাবে যতই উপযুক্ত 
ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবে ততই অসৎ এবং অলস ব্যবসায়ীরা, 

উঠিয়। যাইবে *50151559] 01 075 76059৮ হইবে । ইহাই অন্য দেশের 

সহিত প্রতিযোগিতায় উপরে উঠিবার উপায় । 



১৩৪ ব্যবলরী | 

ব্যবসায় জানা না থাকিলে এবং বয়স বেণী হইলে চাকুরি ছাড়িয়া 
ব্যবসায় করা উচিত নহে। শাস্ত্রে আছে, “যো ফ্রুবাঁণি পরিত্যজ্য অঞ্চবাণি 

নিষেবতে। প্রুবাণি তশ্ত নশ্তস্তি অঞ্রবং নষ্ট মেবহি ॥৮ তবে বয়স অল্প 

থাকিলে এবং বৈশ্তোচিতগুণের বড় গুণগুলি:থাকিলে চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে 
আস্তে আন্তে ব্যবসায় আরম্ভ করা উচিত) কিন্ত চাকুরী রাখি 
কৰা যায় এমত বাবসায়ের সংখ্যা কম। 



১৪। বাবসায়। 

* জনাভ্ডেল্প তুলম্না। সাধারণতঃ সব ব্যরসায়েতেই প্রান 
নমান লভি। যাহাতে লাভের হার বেশী তাহাতে লোরুসানের সম্ভাবল! 

বেশী বা বিক্রয় কম । যাহাতে লীতের হার কম তাহাতে বিক্রয় বেশী 

বা লোক্সানের সন্তারনা কম । তুরে এই ক্ুত্র কল সময় ঠিক মিলে না। 
নৃতুন ব্যবসায়ে লাভ বেশী ) যে সকল ব্যরসায় করিতে অনেকে কষ্টজনক 
বা ত্বণাজনক মনে করে সেই সকল রাবস্বায়েও লাভ বেশী । 

১। মওস্য, তপ্ধ প্রভৃতির ব্যবষায়ে লোকসানের সম্ভারনা বেশী, 

স্থতরাং লাঁতও বেশী । 

২। নিয়লিখিত র্াবসায়গুলিকে ঘ্বগিত মনে করা! হয়, কারণ ব্রাহ্মণ 

কায়ন্থেরা তাহা করে না রা করিতে আরস্ত' করে নাই 2-টাটকা 

সরজির দোকান, মুদ্দিদোকাঁন, মসলার দৌঁকাঁন, মিঠাই, সন্দেশ, মতন, 

গুফ মতস্ত, ুগ্ধ, ঘ্বত, চামড়া ও জুত! ইত্াদির কাররার। এই সরল 

র্যরসায় সন্ত্রান্তরূপে করিলে কৃতকাধ্য হপ্রয়ার সম্ভবন! অধিক । 

| এখন 11601010 915 1310)016) (97819)01)130479511050- 

18002 ইতাদি নুতন বাবসা | 

৪। পুরাতন ব্যবসায়ের অস্গুবিধীগুলি দুূন্ধ রুরিয়া নৃত্তন ও 
সুবিধাজনক বূপে রুরিিলে লাভ বেশী, যথা ধোরার ব্যবসার | 

৫। কোন কোন বাবসান়্ে কর্মকর্তার রেশী পরিশ্রম ও দৃষ্টি 
আরশ্তক, যথা ওষধের ব্যর্সায় । 

৬। ছোট দোকানে লাভের হার বেশী, যথা পাঁনের দোরানি। . 

৭। খাঁটি দুগ্ধ ও খাটি ঘ্বুতের র্যরসায় নিতাস্ত আবগক হইয়া 



১৩৬ ব্যবসায়ী । 

পড়িয়াছে, করিতে পারিলে লাভও বেশী হইবে ; কিন্ত খুব বড় করিয়া 

করিতে হইবে । এখন অনেক ছু্ধের দোকান হইয়াছে। 

অভি্রিত্ভ ব্যস্পাম্স । তুমি এক বাবসায় করিতেছ, 

তোমার পার্শবন্তী দোকানদার অন্ত ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ করিতেছে 

দেখিলে, তোমারও সেই ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হইবে, ইহা! স্বাভার্বিক, 

কিন্তু সাবধান, বহুকাল বিশেষরূপ না ভাবিয়া তাভাতে কখনও হাত দিবে 
না; কবিরা যেমন দৃরস্থিত কুৎসিত পব্বতশেণী ও স্ত্রীলোককে স্থন্দরী 

ভাবিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, পরন্ত ইহাতে অনেক দোষ আছে; 

অজ্ঞাত বাবসায়ও সেইরূপ দূর হইতে বেশী লাভবান এবং সুবিধাজনক 
বলিয়া অনুমিত হয় । বস্ততঃ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখাধায় 

উহাতেও অনেক দোষ আছে । তুমি পাশ্ববর্তী দৌকানদারের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে গ্রেলে গ্রাহক সকল ঢুই ভাগে বিভক্ত হুইয়! 

পড়িবে । পাশ্ববন্তী দোকানদার যদি সৎ ও কর্মঠ হয় তবে বেশী এবং 

ভাঁল গ্রাহক তাহারই থাকিবে ; বদি পার্ববন্তী দোকানদার অসৎ বা 

অকন্থঠ হর এবং তুমি তোমার নূতন দোকান সততা এবং কর্মঠতার 

সভিত চালাইতে পার মনে কর, তবে নুতন দোকান খুলিতে পার, পরস্ত 
মনে রাখিবে তোমার মনোযোগ তই ভাগে বিভক্ত হওয়ীতে অবশ্তই 

প্রথম দোকানের ক্ষতি হইবে ; এই জন্যই ভাল ডাক্তারদের ডাক্তারথান। 

খুব ভাল চলে না, শুধু লজ্জার খাতিরে নিজের রোগীরা গুঁষধ নেয়। বড় 
ডাক্তারখানার মালিকেরা ডাক্তার হইলেও ডাক্তারি ব্যবসায় ভাল চলে 

না। অনেক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানার মালিকই ডাক্তার হইয়! 

থাকেন । আমি ডাক্তার হইব ভয়ে ডাক্তাি বহি একবারেই পড়ি নাই, 

কারণ ডাক্তার হইতে গেলে ভাল ডাক্তার ত হইতেই পারিব ন1, পরস্ত 

ডাক্তারথানার কাজও নষ্ট হইবে। বহুতর দূরদর্শী লোকের নিষেধ 
সত্বেও আমি নিজে.নাঁনা বাবসায় করিরা অনেক লেকিসাঁন দিয়াছি। 



বাবসায় । ১৩৭ 

তবে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উঁষধাঁলয় প্রায় একই রকম কাজ 
বলিয়া এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাতে অস্তুবিধা হয় নাই, 
বরং সুবিধাই হইয়াছে । 

শুনিয়াছি বিলাতে সন্ত্রান্ত ডাক্তারদের ডাক্তারখানা করা নিষেধ এমন 

কি যাহারা ডাক্তীরখান! করে তাহাদের সহিত সন্ত্রান্ত ডাক্তারেরা এক 

টেবিলে আহার করেন না। 

অনুচিত শ্যহ্বস্পস্্র । ভোজবাজি, সাপুড়ে প্রভৃতি 
যেসব ব্যবসায় এখনও ভদ্রলোকের অকর্তব্া বলিয়া ঘ্বণিত, সেই সব 

বাবসার় ভদ্রলোকেরা আরম্ভ করিলে বিশেষ লাভ হইবে, ব্যধসায়েরও 

উৎকর্ষ লাভ হইবে । 

--স্গালতী ব্যবস্ণাক্স । অনেক বি, এ, এম্, এ, ছেলেরা 
ওকালতী বাবসায়কে পূর্ততা ও অলসতার ব্যবসায় মনে করিয়া গ্রহণ 

করিতে নারাজ । কিন্তু বিশেষ পরিশ্রম ও সততার লভিত এই ব্যবসায় 

করিলে এবং মিথ্যা মোকদ্মা না নিলে অর্থলাভ ও পরোপকাব যথেষ্ট 

করা যার। শুনিরাছি গয্লার গোবিন্দবাবু, অতি সাধুভাবে ওকালতী 
বাবসাঁর করিয়া গিয়াছেন, তিনি মিথ্যা মোকদ্দমা নিতেন না বলিয়। 

হাকিমদের তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাছিল, সুতরাং তিনি যে পক্ষে 

ওকালতী নিতেন, সেইপক্ষ প্রায় হারিতনা | 

আরও শুনিয়াছি নারায়ণগঞ্জের জনৈক মৌক্তার অন্ঠায় মোকদ্দম' 

লয়েন না, সাক্ষীকে শিক্ষা দেননা, মিথ্যা কথ! বলেন ন', অথচ তিনি 

বর্তমানে সেহ বারের প্রধান মোক্তার । 

অর্ডার স্বাল্রধই । মুলধনহীন পরিশ্রমী ও সংলোকের পক্ষে 

প্রথম সময়ে এই ব্যবসায় বেশ সুবিধাজনক । এই ব্যবসায়ে মূলধন 

প্রায় লাগেনা! এবং নানারকম ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায় করিতে হয় 

খলিরা অনেক ব্যবসায় শিখিবাঁর সুবিধা হয়। এই ব্যবসায়ে পরিশ্রম 
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অত্যন্ত, খুব ঘুরিতে হয়, মাগুর চুল শীন্ত্র পাঁকিয়া যায়। স্মামি প্রথমে 
এই ব্যবসায় করিয়া উঠিতে স্মারস্ত কধি। 

আন্মুর্বর্েদ শুনধ্াজলন্স ও আগাম্ম । আযুর্েরদ 

ওয়ধের উপাদান সংগ্রহের ও তৈলাদি প্রস্ততের বড় সন্তরান্ত দোক্ষান ও 

পাহাড়ে বাগনি হওয়া উচিত । তাহাদের বোটানিই ও কফেমিষ্ট কর্মচারী 

থাকিবে । ইহারা চিকিৎসা করিবে না বা পঞ্চতিক্ত দ্বৃত তৈয়ার করিবে 

না। খাট দ্রব্সকল পাইকারী ও সম্তায় বিক্রয় করিবে। বড় বড় 

কবিরাজদের ইহার সহিত সন্বন্ধ থাকিলে ভাল হয়। কবিরাজেরা যাহা 

সৃহজে করিতে পারেন না, তাহাই ইহাক্] করিবেন। 

আফ্বিস্ন । ঘটকালী, বাঁড়ীভাড়া, কর্মখালী, ঝি ও চাররের 

নিয়োগের আফিস, বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় । 

আঙ্মউ । (আমসত্ব) দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে গিয়া খাঁটি 
আমসত্ব প্রস্ততের ব্যবসায় করা ও কলিকাতায় ও বিলাতে পাঠান । 

ঘরে যে রকম আমসত্ব হয়, সেইরূপ বাজারে পাওয়া যাঁর না, তাহা রর 

শক্ত নহে। ইহার এক প্রকাণ্ড এবং খুব লাভজনক ব্যবসায় চলিতে 

পারে । ইহ শুকাইরার জন্ত গরম ঘর করিতে হইবে, কারণ বুষ্টির 

দিনে আম পাকে । 

. ককম্মক্তান্র | কাটারী, বহি, দা, খস্তা প্রভৃতি জন্গুলি 

ভাল ইম্পাতদ্বার৷ ভাল করিয়া তৈয়ারি রুরিয়া, মা্ক1 দিয়! বিক্রয় করিলে 

অধিক লাভের সম্তারনা | 

কুভনীঙ ব্য লাক্স । (খণ ১০০ পৃষ্ঠা )। 
ওুল্রকত1 ল্যন্রসাক্ম । অনের সাধু নিজেদের জপ তপের ক্ষতি 

হয় বলিয় শিষ্য নিতেই অনিচ্ছুক । পরোপকার ব্রতী স্বাধুগণ শিত্তু নিয়া 

খুঁকেন, কিন্তু অল্প সংখা নেন, তাহাঁও শিস্ককে কিছুকাল পরীক্ষা 
কবিষ্কা মনোনীত হইলে তারপর নিম্মা গ্াকেন। কারণ শিল্কে্র 



ব্যবসায় । ১৩৯ 

কুকার্যের ন্বন্ত গুরুকে ঘারী হইতে হয়। শিষ্যদের ধন্মোন্নতির জন্য 

গুরুকে সর্বদা চিন্তা ও চেষ্টা কন্ধিতে হয়। তাহাদের পক্ষে ইহ ব্যবসান়্ 

অর্থাৎ জীবিকার উপায় নহে । 

তন্্রারে শিষ্য লক্ষণ প্রসঙ্গে কথিত আছে £__ 

“গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়ে! ব্বৎদর্বাঁসতঃ ॥৮ ৩৪ ॥ 

তথা চোক্তং সারলংগ্রহে ৫ 

“সদগ,রুঃ স্বাশ্রিতং শিত্যং বর্ষষেকং পরীক্ষয়েত ॥” ৩৫ ॥ 

“রাজি চামাতাজে! দোষঃ পত়ীপাপং স্বভর্ভপ্রি । 

তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরু প্রাপ্পোতি নিশ্চিতম্ ॥৮ ৩৭ ॥ 

“বর্ষেকেন ভবেদ্ যোঁগো। বিপ্রো গুণসমন্থিতঃ | 

বর্ষদ্বয়েন রাজন্টো বৈশ্যাস্ত বৎসন্গৈ স্ত্রিভিঃ | 

চতুভি ব্বংসবৈঃশূদ্রঃ কথিতা শিষ্তযোগ্য তা ॥৮ ৩৮ ॥ 

অনুবাদ £_-প্রথমতঃ গুরু বা শিষ্য করিতে হইলে একবৎসর পরাস্ত 

গুরু ও শিষ্য একত্র বাস ক্রিম্বা উভয়ের স্বভাবাদি নির্ণর করতঃ স্থ খ্ব 

অভিমত হইলে গুরু বা শিষ্য করিবে । ৩৪। এই বিষয়ে সাঁরসংগ্রহকার 

বলিয়াছেন, কোন বাক্তিকে শিষা করিতে হইলে গুরু শিষ্যকে একবৎসর 

পর্যাস্ত আপন সাক্ষাতে রাখিয়া তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিবেন । ৩৫ । 

সারসংগ্রহে বলিয়াছেন, যেহেতু মন্ত্রীর পাপ রাজাতে,ম্ত্রীকত পাপ স্বর্ভাতে, 
এবং শিষ্পার্জিত পাপ গুরুতে সংক্কান্ত হয়; অতএব গুরু শিষ্যের স্বতাবাদি 

না জানিয়া! শিষ্য করিবেন না | ৩৭। গুণবান্ ব্রাহ্মণ একবৎসর, ক্ষর্দিয় 

দ্ুই বৎসর, বৈশ্ত ভি রৎসর, ও শুদ্র চারি বসর গুরুর সহবাসে শিল্কা 
ম্বোগাতা প্রাপ্ত হয় । ৩৮ 

যে বংশগত গুরু শিষ্যের জ্ঞানোন্নতি সম্কন্ধে তাবে না ও কিছু করে 

মা, শুধু বাধিক আদায় করিস সখ স্যচ্ছন্দে স্বীয় পরিবার গ্রতিগাঁবান 

করে এবং মধ্যে মধ্যে নিজের সাময়িক অভাব মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ ও পুত্র 

নি 
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কন্তার বিবাহ ইত্যাদি জানাইয়া অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে এবং শি্ু 

খা বৃদ্ধির চেষ্টা করে তাহার! গুরু নামের অযোগা । তাহারা ধর্মের 

নাম দিয়া ব্যবসায় করে, এই ব্যবসায়কে অন্ত সকল ব্যবনার অপেক্ষা সৎ 

বলিয়া বোধ হর না। 

কিন্ত এই সকল দৌষ সত্বেও অনেক সময় শিশ্কের গুরুপরিবর্তন 
স্থবিধাজনক হয় না । কারণ নৃতন সংগুরু পাওয়া ও চিনির নেওয়া 
বড় শক্ত । বে সাধু শিষ্য করেনা বা করিলেও শিষ্ের উপকারের জন্ত 

শিষা করে তাহার পরামশ মতে গুরু করা উচিত । 

এতদ্বতীত কোন কোন গুরুর চরিভ্রদোষ এবং মুখতা প্রভতিও 
আছে। সুতরাং বিদ্বান শিষ্টেরা তাহাদের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে 
প্রস্তুত নহে । কিন্তু তাহারাও প্রায়ই সতগুরু পাইতেছেন না। 

তাহাদের জন্য নুতন রকম গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে । এই ব্যবসার়টা বেশ 

চলিতেছে । সন্ত্রম, প্রতিপত্তি, ভোগ এবং লাভও বেশ। এই বাবসায়ে 

বেশী অনততা বা! জাল ভুয়াচুরি করিতে হয় না, সংস্কৃত শাস্ত্রে ভাল 
অধিকার থাকলেই ভাল, সামান্ত অধিকার থাকিলেও কোন প্রকারে 

চলে। হটযোগ জানিলে সুবিধা । সেই সঙ্গে ইংরাজি জানিলে 

বিশেষ স্থবিধা । 

পোষাক, নামকরণ, আহার 'ও ভাবা ইত্যাদি সন্নযাসাদের মত করিয়' 

থাকেন। হরিদ্বার, জবীকেশ বা বদরিকাশ্রমের কোনও সন্্যাসীকে 

গুরু করেন। টাকা কড়ি চাহিতে হয় না। বিশেষ ভক্তদের নিকটে 

পাথেয় বলিয়া কিছু কিছু নিয়া থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট লাভ হয়। 

পূর্বে শিষ্যদের গুরু খুঁজিয়া নিতে হইত এবং বহু ভ্রমণ ও অন্বেষণের 

পর গুরু পাইত । এখন ঈঙ্গিত মাত্রেই অনেক গুরু পাওয়া যাঁয়। কিন্তু 

শিক্ষক খুঁজিলে আগে বেতনের বন্দোবস্ত করিতে হুর । পূর্বে গুরুই 
শিক্ষক ছিলেন । | 
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গুরু গীতাঁতে দে গুরুর মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন তাহাতে এক ফু দেওয়! 

গুরুর কথা কখনও লিখেন নাই। অত অল্প পরিশ্রমে অত অধিক 

লাভের ব্যবস্থা ব্যবসায় শান্ত্রবিরুদ্ধ । ৃ 

শিষ্যরা গুরুর নিকটে যেমন আভূমি প্রণত ভয়, পিতামাতার 

নিকট তেমূন হর না। 

বাঙ্গাল৷ ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক স্কানে ব্রাহ্মণের তান্ত্রিক গুরু 

নাই । উপনয়ন 'গুরুই গুরু । উপনয়নের পর সকল পুজাই করিবার 
অধিকাঁর হয়, সেইস্থলে তাস্থিক কুলগুরুর আবশ্যকতা থাকে না। যদি 

কেহ তান্ধিক মন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করেন তবে মাতার নিকট নিলেই 

আর পোয্য গুরু করিবার আবশম্তকতা থাকে না। গুরুতাব্যবসারীরা 

ইহাই করিয়! থাকেন । 
পিতার গুরু বা গুরুবংশ হইতে মন্্রনে ওয়ার আবপ্তকতা' বিধি কোন্ 

গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না । 

ষাহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করা যায় তাহাকেই খুরু বল! যায় 

“অক্ষরে হৃদয়ে গুরু” | দত্তাত্রেয় মুনিৰ ২৮ জন গুরু ছিল | 

গুরু না করিলে চলে কি না ইহাও চিন্তা করা উচিত । 

সিদ্ধমন্ত্র-গুরুর মন্ত্র পাওয়া! মাত্র শিষ্যের উদ্ধার হইতে শুনা যায়, 

কিন্ত সেইরকম গুরু ত আমি দেখি না। 
ও১ডীহ্মভনভল1 | (00175 1১09৬০৮) ইহা ইউরোপে এবং 

মাঁড়োয়াড়িদের মধ্যে খুব চলে, বাঙ্গালায় পল্লীগ্রামে ও বহু লোকের 
নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে কার্যের ৫1৭ দিন পুর্বে প্রস্তত হইয়া ব্যবহার হইয়া 
থাকে, তাহাতে তৎকালিক পরিশ্রম লাঘব হয়, ব্যঞ্জনও ভাল হয়। 

রান্নার পুর্বে সামান্ত রকম বাটিয়া' নিতে হয় নতুবা ব্যঞ্তন খুব ভাল হয় 
না। মসলা বিক্রেতারা এই ব্যবমায় করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে। 

ভাজিয়া গুঁড়া করিলে সহজে সরু চুর্ণ হয় কিন্তু, অনেক, দিন ভাল'থাকে 
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না, রোদে শুকাইয়। কলে গুড়া করিতে হইবে, এবং টিনের কোটায় 

ভরিয়! বিক্রয় করিতে হইবে । তাহাতে গৃহিণী বা! চাকরের দৈনিক 

পরিশ্রম অনেক লাঘব হইবে, মূল্য সাখান্ত কিছু বেশী লাগিবে। 

গ্রান্ছ এ্রশ্ীস্ত্রন্ম । পাটাগণিত, জ্যামিতি ও মুগ্ধবোধ প্রভৃতি 

শেষ করিতে ছাত্রদের অনেক দিন লাগে; সুতরাং খণ্ড খণ্ড করিয়া 

ছাঁপিলে ছাত্রদের বায় লাঘব হয়। 

পুল্লাভিশ গ্রন্ছেন্্ ব্যন্জ্লাম্। সাধারণতঃ ভঙ্র 

লোকেরা করে না, করিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে । ৬শস্ভৃচন্দ্র আঁড্ডী 
এই ব্যবসায় করিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। 
চিকন জ্যবস্াস্। 1. 0.5. বা সু. 13. পাস করা 

ডাক্তারগণ কলেজ হইতে বাহির হইয়াই ২২ ভিজিট করেন, কিন্ত প্রথম 

সময়ে ডাক কমই পান। এই ক্ষেত্রে ॥* ভিজিট করা এবং পায় বা 

পাঁগাড়ীতে (০৮০1৩) চড়িরা বাতাপ়াত করা৷ উচিত। পরে প্রসার বুদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভিজিট ও চাল বাড়ান উচিত। 

কলিকাতায় এবং বড় বড় সহরে ].. চা. 5. বা 8]. 7. পাস করা 

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সংখ্যা বড় কম। এলোপ্যাথিক প্রাকৃটিস্ 

করিয়া! বতদিনে যত টাঁকা পাইবেন হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকৃটিস্ করিয়! 

ততদিনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাওয়া যায়, কিন্ত বাঙ্গালী 

নূতন রাস্তায় যাইতে নারাজ । ওকালতী মোক্তারী ও দালালী 

প্রভৃতিতেও প্রথমে পারিশ্রমিকের হার কমান পরে বাড়ান ভাল 

মনে হয়। 

ছাস্পাীনন। ॥ প্রথমে এই ব্যবসায়ে খুব লাভ ছিল। বিশেষতঃ 

লিখা পড়ার সহিত সংশ্ধ থাকায় শিক্ষিত লোকদের এই ব্যঙগায় 
কঝরিতে'আঁপন্তি হইত নাঁ। তারপর নৃুত্তন রকম সাজ সরঞ্জমের আমদানি 
হওয়ায় এবং অধিকতর কশুঠি (981190) লোক এই ব্যধসায়ে প্রবেশ বাধায় 
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পুরাতন প্রেসওয়ালাগণের অধিকাংশকে ল্লোকসান দিয়া সরিয়! পড়িতে 

হইয়াছে। ধাহার1 এই প্রতিযোগিতায় হটেন নাই, এবং বাহার! নৃতন 
করিয়াছেন তাহারা বেশ লাভ করিতেছেন । তথাঁপি ছাঁপাখাঁনাঁয় কাজ 

দিয়া সুময় মত পাওয়া যাইতেছে না, কারিণ ছাপার কাঁজ দিন দিন অতান্ত 

বৃদ্ধি হইতেচ্ছে। ভাল রকম কাজ করে এইরূপ ছাপাখানার বৃদ্ধি হওয়া 

আবশ্ঠক । বুদ্ধি হইলে ধীহার! করিবেন তাহাদের বেশ লাভ হওয়ার কথা 

যদি ভাল কালীতে, ভাল টাইপে, ভাল প্রেসে ভাল লোকদ্বারা কাজ 

করান হম্ব। ভাল ছাঁপাখান! কখনও কার্য্যাভাবে বসিয়া থাকে না। 

ছাপাখানাওয়ালাকে ন্গর্দ মূলা দেই, তোষামোদ করি তবু কাজ সময় মত 

পাই না, তজ্জন্যই যাহাদের নিজের কাজ বেশী তাহারা অনিচ্ছ! সত্বেও 

প্রেস করিতে বাধ্য হয়, লাভের জন্য নয়, কাজ শীঘ্র পাওয়ার 

জন্য । কিন্ত ছাঁপাখানার পুরাতন কালের সাজ সরগরম গুলি অতি সস্তায়, 

পাইয়া কেহ কলিকাতায় কেহ বা মফংস্বলে প্রেস করিয়াছেন । কম 

দামের কালীতে ছাপেন, কম:দামের লোক, দর সম্ভ। তাহাদের বড় লাভ 

হয় বলিয়! বোধ হয় না। 

প্রত্যেক ব্যবসার়ীরই নানা রকম ছাঁশার কাজের দরকার হয়। 

অতএব কিরূপে ছাঁপিলে সুন্দর হয়, কিরূপে সস্তা হয় জানা আবশ্তক । 

ছাঁপাখানার সাধারণ কতকগুলি দর বাঁধা আঁছে। তাহাঁও কার্ধোর 

তাঁরতম্যান্ুসারে এবং প্রেস অন্ুপাঁরে দর কর্তক তফাৎ হয়। কিন্তু নুতন 

রকমের কাজ হইলেও কেহ ১৯২ ফেহ বা ২৭২ চাঁঞ্জি করে। একহাজারের 

কম ছাপিলেও অনেক সময় একহাঁজারেরই দাম দিতে হয় । যত সংখ্যা 
বুদ্ধি হয় ততই হার কমে । বৎসরে কোনও কাজ ১০1১৫ হাজার ছাঁপিতে 

হইলে এবং পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকিলে ষ্টেরিও'বা ইলেক্ট্টোপ্লে 
করিয়া ওয়া উচিত, তাহাতে প্রথমে ধ্যয় ধেশী' পড়ে বটে, কিন্ত তার 

পয় খুব সম্তী হয় । 
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ছাপাখানাওয়ালাদের নির্ভল ছাপার বন্দোবস্ত করা ও দাঁস চাঞ্জ করা 

উচিত । সংস্কৃত শাস্ত্রের গ্রন্তে ভূল থাকায়, পাঠক ও ক্রি কর্মীদের 

অনেক ক্ষতি হয়। 

প্রিন্টিং এজেন্ব্্নী । কয়েকজন সৎ এবং পরিশ্রমী 
কন্পোজিটার যদি এই বাবসায় করে এবং এক পক্ষ ভইত্বে টাকা প্রতি 

/০ কি %* হিসাবে কমিশন নিয়া প্রতোক দোকানে বাইর কার্ধা সংগ্রহ 

ও সম্পন্ন করে তবে বেশ বাবসায় চলিতে পান্ধে। 

ভাঁক্51 খাভাম্ন । (111৮৩507011) ভূসম্পত্তি ও কোম্পানির 

কাগজ । জমিদারী ছোটখাট রাজার কাজ, সুতরাং ইহা ব্যবসার অপেক্ষা 

সন্ত্রান্ত, তাহাতে সন্দে5 নাই । কিন্ত এক্ষণে জমিদারী যে ভাবে চলিতেছে 

তাহ! বাবসায় অপেক্ষা বড় সন্তান্ত নহে, কারণ অনেক জমিদারই প্রজার 

স্থখস্বচ্ছন্দে উদাসীন | 
ব্যবসারীর বর্দি বহুলক্ষ টাকার মূলধন থাকে এবং প্রজাপালনের 

উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ২১ লক্ষ টাকার জমিদারী করা উচিত। 

জমিদারীতে অনাবুষ্টি, অতিবুষ্টি, প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতির দরুণ খাজন! 

আদায়ের অনেক প্রতিবন্ধক আছে। এই সকল হইতে রক্ষার জন্য 

কতক টাকা হাতে রাখ! কর্তব্য বলিয়া কোম্পানির কাগজ রাখ! উচিত ৷ 

অল্প টাকার জমিদারীর মুল্য বড় বেশী হয় এবং শাসন খরচ পোযায় না । 

ছিট এবং আংশিক জামদাঁরী বড়ই অস্থুবিধাজনক । আমাদের দেশের 

লোকের জনিদারী কিনিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল, ব্যবসায়ের স্থৃবিধা বুঝিতে 

ন! পারাতেই এরূপ দুগ্তি হইয়াছে । 'যে উক্কীল জমিদারী খরিদ 

'করেন, তিনি তীর স্বোপার্জিত উকিলফিস্ ভবিষ্যতে অন্ত উকিলকে 

দেওয়ার পথ তীহার পুত্রাদির নিকট উন্মুক্ত করিয়া যান। 

সহরের অল্প সম্পত্তিবান লোকেরা জমিদারী করে না, পাকা. বাড়ী 

করিয়া ভাড়া দেয়, এবং কোম্পানির কাগজ কেনে ; কিন্তু যাহাদের 
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ব্যবসায়ের গুণ ও শক্তি আছে, তাহাদিগকে অল্প টাক! দিয়! ব্যবসায় করা 

বা যৌথ অংশ (19106 9101 917215) অন্ন অন্ন খরিদ কর! উচিত অথবা 

বাবদায়ের অভিজ্ঞ লেকদের সহিত মিলিয়া আস্তে আস্তে ব্যবসায়ে প্রবেশ 

করা আবশ্ক | 

(১) চা বাগান, জুটমিল, , কাপড়ের কল প্রভৃতির অংশ খরিদ 
করিবার সময় পুরাতন ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করা নিরাপদ । কারণ 

কি রকম লাভ হইতেছে তাহা দেখিয়া! খরিদ করা যায়, যদিও তাহাতে 
নূলা কিছু বেশী দিতে হয়৷ ্ 

(২) ভাবী নূতন কলের অংশ খরিদ নিরাপদ নহে, কারণ কিরূপ 

লাভ দঁড়াইবে বলা যায় না। দেশের উপকারের জন্য এবং কর্মকর্তীদিগের 

উৎসাহের জন্ত অল্প পরিমাণে অংশ থরিদ করা উচিত । ণ্থাকে লক্ষী 

বাঁক বালাই |» 

ধাহাঁদের হাঁতে মাত্র ২৪ হাজার টাক! আছে, তাহাদের পক্ষে লাভের 

আশায় নৃতন বা! ভাবী কলের অংশ ক্রয় পরামর্শ সিদ্ধ নহে । জার্মেনির 
নূতন লিমিটেড কোম্পানিতে গরিব লোকদের টাক! নেয় না। কল 
প্রস্তুতের পূর্ধে' ষে আন্কমানিক লাভের তালিকা দেয়, তাহ! বিশ্বাসযোগ্য 
নহে, কারণ, কোন কলেই লোকসানের তাঁলিক1 দেয় না, অধিকাংশ 

কলেই লোকসান হয়। আসল কথা ব্যবসায় মাত্রেই পুর্ববে লাভ 
লোকনান বুঝ! যাঁয় না। অনেক স্থলেই পৃর্বের হিসাব মত লাভ 
লোকসান হয় না। সার! বৎসর ব্যবপায় করিয়া, খরিদ বিক্রী দেখিয়াও 

নিকাশ ন1 হওয়া পর্যন্ত ঠিক লাভ লোকসান বলা ধায় না, অনেক 

তফাৎ হয়। 

এখন রাজা, মহারাজ! ও ধনী প্রভৃতি দেশহিতৈষী লোকদের উচিত 

তীহারা নিজে অধিক সম্ভব মূলধন দিয়া ব্যবসায় করিয়া লাভ হইলে 
পর বেশী মূল্যে অংশ বিক্রয় করিয়া তাঁদের টাকা সুদ সহ তুলিয়া নেওয়া 

৯৩ রর 



৯৪৬ : ব্যবসায়ী । 

বা! লোকসান দেওয়া । নিশ্চয়ই লাভ হইবে, ইহা না বুঝিলে ব্যবসার ন! 

করাই ভাল। সৎ ব্যবসায়ীর হাতে সম্পূর্ণ ভার দেওয়া উচিত। 

(৩) ভাবী বা নূতন কলের অংশ খরিদ করিবার সময় নিন্নলিখিত 
বিষয় গুলি চিন্তা কর! আবশ্তক £_ 

(ক) ঘমনেজিং ডাইরেক্টর সংলোক কি না? তীহারস ধারণ 

ব্যবসায়ে এবং যে জিনিব প্রস্ততের কল করিতেছেন তাহাতে অভিজ্ঞতা 

আছে কিনা? তিনি বেশী পরিমাণ অংশ নগদ মুলে কিনিয়াছেন কি 
না? তীহার কলের কাঁজ দেখিবার অবসর ও আগ্রহ আছে কি না? 

তিনি শ্বদলপোষক কি না? 

ডাক্ভশন্ল শখান্ন। । ইহাতে পুর্বে খুব লাভ ছিল, এখনও 

লাভ মন্দ নহে, বদি চলে, কিন্ত বড় প্রতিযোগিত1, প্রথম চাঁলানই 

মুস্কিল, বাঁজে খরচ বড় বেশী, ডাক্তারের পক্ষে ইহা সুবিধা জনক 
ব্যবসায় । ইহার কাটতি কম, স্ুুতরাঁং এই ব্যবসার সহজে বড় করা 

যায় না । ইহা! বাস্তবিক স্বৃণিত ব্যবসায় । কার্ণ ডাক্তার ওষধকে ভাল 

বূলিলে ওষধ ভাল হইবে, তাহাকে কমিশন দরিয়া ভাল বলাইতে হইবে । 
তন্ন কহ । প্রথমতঃ ১৫।২০ ভাজার টাঁক' ব্যয় করিক় 

কল করিতে পারিলে সরিষা, করলা প্রভৃতি একমাসের জন্য ধারে পাওয়। 

যায়। সুতরাং এক মাস কল চাঁলাইলেই ১৫২০ হাঁজার টাক! হাত 

করিয়। কল প্রস্তুতের মূলধন বাটীতে নেওয়া যায়। তার পর বিনা মূলধনে 
বাবসাক্ধ চলিতে থাকে । কিন্তু তৈলের ব্যবসায়ে সমন্ন সময় খুব লাভ 

হর এবং কখন কখন খুব লোকসান হইতে থাকে । যখন লোকসান হয় 

তখন খণী ব্যবসায়ীকে লোকসান সহা করিয়া ও কল চালাইতে হয়. 
কল না চালাইলে আর নৃতন ধার পাক না, নূতন ধার না পাইলে পূর্বের 
খণ শোধ হয় না । পূর্বেকার পাওনা টাকা! না পাইলে মহাজনের! নালিশ 

করিয়া কল নিলাম করিয়া নেয়। লোকসানের সময় সকল কলওয়ালা 



ব্যবসায় । ১৪৭ 

মিলিয়। কখন সপ্তাহে ১ দিন বা ২৩ দিন বন্ধ রাখিতে ভয়, নতবা তৈল 

জমিয়! যাঁয় এবং দর কমিয়া যায়৷ 

ন্ি্র জোগান 1 বৈদ্বনাথের দধির মত দধির দোকান 
কবর এবং মাখন টানিয়া না নেওয়া । সরাতে দধি রাখিয়া উপর কব্ধিলেও 

দধি পড়ে শা। 

দণ্তল্লিন্ন ব্যব্বসাস্ । (বুক বাইগ্ডিং ) এই ব্যবসায় খুব 
লাভ জনক ও সুবিধা জনক | শিখিতে বেশী সময় লাগে না । হিন্দুরা 
এই ব্যবসায় আরম্ত করে নাই, মুসলমান শিক্ষিত লোকে ও এই 

ব্যবসায় করিয়াছে বলিয়া জানি না। ২৪ মাস শিখিয়া 81৫ হাজার 

টাকা মূলধন নিয়া ইহার উপযোগী ম্যাসিনগুলি কিনিয়া কাজ আরস্ত 
করিলেই চলিবে । বেতনভোগী লোকদের নিকট হইতে ঠিক কাজ 

আদায় করা কঠিন। তজ্জন্ত একজন পুরাতন দপ্তরীকে কাঁজের 

কণ্টণক্ট ব৷ বখর দিলে সুবিধা হইবে । কিন্ত চামড়া দিয়া বহি বাধিতে 

হত্ব ইহাতে আপত্তি থাকিলে চলিবে না । 

চগ্ুল্িল্ন ল্গুলান্ষেজ গান । ইহাও খুব লাভ 
জনক ব্যবসায় ৷ পেষ্টবোর্ড, চামড়া, মার্ধল কাগজ, স্ৃত। প্রভৃতি বিক্রয়ে 

খুব লাভ। তবে দিন দিনই প্রতিযোগিতা বাড়িতেছে, ইহার মূলধন 

বোঁধ হয় ১০।,৫ হাজারের কমে হয় না । 

*শশু জ্যব্রস্নাম্তর। জীবহিংসায় আপত্তি না থাকিলে ভা, 
মোরগ, শুকর, পাঠা ও ভেড়া প্রভৃতি পোষিবার বাবসায় খুব লাভ 

জন্ক। অনেকে করিয়া খব লাভ করিতেছে । 

সধজেল্ ব্যজস্পাক্ষ । পাটের 1৭0৮8105816 (আওতি 

বিক্রয়) এতে দর নির্দিষ্ট থাঁফিলেও 08811 সম্বন্ধে গোলমাল করিবার 

সুবিধা থাঁকে । তাহাতে তুর্বল পক্ষের অনেক সময় ক্ষতি হয়। ইহ! 

[.0661৮, আমি বিলাতের একজন, ওষধের [২519155610180156 কে 



১৪৮ বাবসারী। 

পাটের ব্যরসায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিয়াছিলেন 
“8 5110016 ০0110506 11108 ০ ৮০070111690. পাট শুকাইয়া 

কমে বলিয়া ওজনে বেশী নিতে হয়। 

শান্ন। যাত্রা গানের সময় পানের দৌঁকাঁনীরা যদি তা ছাতা 
রাখার ব্যবসায় করে তবে (শ্রতাদের নুবিধা ও দোঁকানীদেন্ধ লাভ হয়। 

জুতা হাতে ধরার জ্বাপত্তি হইলে এক জন মুচি চাকর রাখা 
আবশ্তক হইবে। ৃ 

পত্রিকা ॥ পত্রিকা সাপ্তাহিক বা মাসিক যাঁহাই ধিনি প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা করেন প্রথমে প্রকাশ না করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া 

উচিত । প্রথম অন্ত পত্রিকায় বিনা পারিশ্রমিকে লিখা উচিত । বিন! 

মূল্যেও যদি কেহ ছাপিতে নাচায় তবে টাকা দিয়াও ছাপান উচিত । 
তাহার পর লিখার আদর হইলে মূল্য নিয়া লিখুন তাহার পর বেতন 

গ্রাহী হইয়া লিখুন। তারপর কোন বড় পাত্রিকার আফিনে চাকরি 
করুন, তার পর যদি নিজের ম্যানেজ করিবার ক্ষমতা, অর্থনীতি জ্ঞান, 

শ্রমশীলতা ও সতত প্রভৃতি ব্যবসায়ের আবশ্তকীয় গুণ গুলি থাকে তবেই 
নিজে পত্রিক! প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই সব গুণ না 

থাকিলে কখনই পত্রিক! প্রকাশ কর! উচিত নহে। 

ফিল্িগুয্ীজ। । ফিরিওয়ালা, দালাল, এজেন্ট ও রিপ্রেজেন্টেটিত 

প্রস্তুতির বাবসায় প্রায় একরকমের, তফাৎ ইন্দুর ও হাতীতে যত। বড় 
বড় মণিমাঁনিক্য বিক্রেতারাও রাজাদের বাড়ীতে যাইয়া বিক্রয় করে। 

সাধারণতঃ গ্রাতক বিক্রেতার নিকটে যাইয়! দ্রবাদি ক্রয় করে, কিন্তু 

ইহারা ক্রেতার বাড়ীতে যাইরা বিক্রয় করে। সুতরাং অল্প মূলধনে 
অধিরু বিক্রয় হয়। ফেবরিওয়ালাঁকে গ্রাহকদের বাড়ীতে বাইয়া ব্যবসায় 

করিতে হয় বলিয়া সময় সময় অপমানিত হইতে হয় । একবার যে স্থানে 

অপমানিত হওয়া' যায় সেই স্থীনে বেশী বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও 
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আঁর যাঁইতে নাই, ডাকিলেও যাইতে নাই । কিন্তু কাহারও সহিত 

ঝগড়া করা উচিত নহে। 

প্পেটেণ্উ উম্মত । পেটেন্ট উষধের বিজ্ঞাপনে মিথ্যা কথা 

বলিচত ভয় বলিয়া আপত্তিজনক, যদি তাহ না করিয়া! চলে, তবে দোষ 

নাই। মফস্বলের গরীব্র লোক বাহারা ভাক্তারের সাহাব্য পায় না 
তাহাদের জন্য পেটেন্ট ওঁষধ উপকারী । যেমন অর্ডারি জামার দোকান, 
ও তৈয়ারি জামার দোকান এই তফাঁৎ। 

(১) ওুজ্অপ্ধ ন্নিণহ্র। যে রোগে অনেক লোক অনেককাল 

ভোগে এবং যে রোগ ভাল হয়না সেই রোগের ওষধ করা উচিত। 

পেটেপ্ট, উবধের প্রধান ক্ষেত্র পুরাতন জর, উপদংশ, প্রমেহ, বনুমূত্র 

অল্পপিত্ত, হপানি, বাতি, অর্শ এবং দূষিত ক্ষত ইত্যাদি ; ইহাদের মধ্যে, 

পুরাতন জর ও দূষিত ক্ষত আরোগা হয়, অন্তগুলি প্রশমিত হয় 

প্রায়ই আরোগ্য হইতে দেখা যাঁয় না। ূ 
(২) ও্রঙোল্প ॥ প্রথমতঃ হাওবিল ছাঁপিয়া প্রচার আরন্ত 

করিতে হইবে, বিনামূল্যে নমুনা দিতে হইবে। বিক্রয় আরম্ভ হইলে 
এবং লাভ হইতে থাকিলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়। উচিত | 

(৩) মুল্য নিনগদেষ্প। যে গুলি বেশী কাটৃতির ওষধ 
অর্থাৎ যে গুলি গরীব লোকেরা নিবে তাহার দর বত সম্তা করা যায় 

ততই ভাল। পুরাতন জরের ও উপদংশের ওষধ সন্ত! করা! উচিত | 

অন্য ইষধগুলির মুলা একটু বেশী করিতে হইবে । অদ্ধেকের কম 
লাভ রাখিলে চলিবে না । তত বেশী কাট্তি হইলে মূল্য আরও 
কমাইতে পারা বায় । 

(৪) ভনাজতলজজ্। | প্রথমে পয়সার অভাবে সাজসজ্জা ভাল 

করিতে না পারিলে যথাসাধ্য করিবে, তারপব লাভ হইতে থাকিলে ক্রমে 

সাঁজসজ্জা' ভাল করিতে হইবে । সাধারণ এক রোগের প্রায় পেটেণ্ট, 
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ধের উপাদান প্রায় একই থাকে, শুধু সাজ ভাল করিয়া ভালরূপে 
প্রচার করিলেই বেশী বিক্রয় হয়। (পেটেন্ট, অবার্থ বা মাহৌষধ যা 

প্রত্যেক ওষধে লিখা হয় তাভা মিথা।, কুইনাইনকে ও বার্থ উষধ বলা 

বায় না, সুতব্রাং “অবার্থ” লিখা অন্যায় | 

(৫) সামমক্ুল্ল্প। অন্যের ওধধের কাট্তি ৫ তাহার 
নাম নকল করিতে যাঁইবে না । যেমন প্দ্ধাসিন্কু”র পরিবর্তে “নব 

ন্থধাসিন্কু”;) তাহা হইলে তোমার পয়সা দিয়া পুরাতন "ন্তৃধাসিক্কু” বিক্রয় 
বাড়াইয়া দিবে। আর বুদ্ধিমান লোকেরা সহজেই বুঝিবে তোমার 
ওষধ ভাল নয়, শুধু অন্তের নামের সুবিধা নিয়! তুমি ব্যবসায় করিতে 

চাও, মূর্থ গ্রাহককে কিছু কিছু বিক্রয় করিতে পারিবে । নামটি ছোট, 

সুশ্রাব্য এবং রোগের নাম জ্ঞাপক তইবে। কেহ কেহ বলেন নাম খুব 

অস্পষ্ট রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ; অস্পষ্ট নাম হইলেই জানিবার উৎসুক 

বাড়িবে এবং চেষ্টা করিয়া জানিবে, কিন্ত আমার মতে তাহ! করিলে 

রানে হইবে। উধধ চলিলে বিক্রয় বাড়াইবার জন্য যদি ডাক্তারের" 

ব্যবস্থা করিবে ইহ ইচ্ছা কর তবে উপাদান লিখিয়। দিবে । 

(৬) জ্িতন্তাপপীন্দ | সরল ভাষায় আবশ্যকীয় সকল কথ 
লিখিয়৷ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়া ভাল কাগজে সুন্দর ছাঁপা করা চাই । 

নিজে আড়ালে থাকিয়া একজনকে মাণনেজার করিয়া নিজেরই প্রশংসা 

করা চতুরতা প্রকাশক । 

(৭) সাভ এজেন্সি । কেহ কেহ পেটেপ্ট, ওষধ বাহির 
করিরা বেশী কাটুতির জন্য বোম্বাই বা আমেরিকাতে হেড্ অফিস আছে 

বলিয়া এবং নিজে সেই ধের সোল্ এজেন্ট বলিয়া! প্রচার করে, ইহা 

বেশী দিন অপ্রকাঁশ থকে না, সুতরাং ইহা কর! উচিত নহে। 

সাধারণ পেটেন্ট, উষধের উপাদান জানা বেশী কঠিন নহে, ভাল 
ডাক্তারের নিকট হইতে অতি সহজেই পাঁওয়া যাইতে পাঁরে ; কিন্তু ইহার 
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ব্যবসায় পরিচালন অত্যন্ত পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য ৷ সুতরাং কোনও ফলপ্রদ 

ওঁষধের উপাদান জানিলেই শীঘ্র লাভ হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা 

নাই। কতকগুলি প্রচলিত পেটেপ্ট, উষধের উপাদান দেওয়া হইল । 

১। আল্লেল্ শল্বঞ্থ | [মিশ্র বা মিক্ম্চার ]_ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
উপযোগী । 

1২5 

লাইকর এমন সাইট্রেট বাঁ এসিটেট :-- খডাম 

পটাশ সাইড্রেট ১ ৮ ১০ গ্রেণ 
টিংচার একোনাইট্ -*- ১১ ১-১॥ ফৌটা 

স্পিরিট ইথার নাইটিক --* ১০ ফোঁটা 
সিরাপ আরব্সাই ২. ১ ১ ড্রাম 

কর্পুর বাঁসিত জল বা পরিক্ষার জল ২8 ৬ ড্রাম 

একত্রে মিশাইয়া ১ মাত্রা হইবে । 

১/--জর কালীন ১ দাগ করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩1৪ বার সেব্য, অন্ধ 

ছটাক জল সহ। 

হ্িশ্েম্ব জুষ্টব্ব্য ।-_উল্লম্ষনশীল নাড়ী না খাকিলে টিং একোনাইট 
প্রয়োগ করিবার বিশেষ আবশ্তকতা নাই । 

»। ীহা ক্োগেল । লহ্িক্াম বিল্্ম জ্ঞল্পেন্ল 
ও-অধ। 

1৩9 

লাইকার্ আর্সেনিকালিস্ হাইড্রোক্লোর .-. ২৭ ফৌটা! 

কুইনাইন্সল্ফ % "৪০ গ্রে 
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ম্যাগ মল্ফ '** "১৯ আউন্দপা 

হইতে ১৭ ড্রাম 

ফেরি সস্ফ [ বিশুদ্ধ হীরাকস্ ] ১ ৩০ গ্রেণ 

এস্ডি সলফিউরিক ডিল্ "২ ড্রাম 
এসিড্ কার্ধলিক্ লিকুইড ১৫ ফৌঁটা 

গ্রিসিরিন ৪ ড্রাম 

পিপারমিণ্টের জল | ব1 রি জল ] ৪0... ৮ আউন্স, 

একত্রে মিশাইয়| ১২ মাত্রা করিবে । 

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১ মাত্রা বা দাঁগ করিয়া ৩ বার, ৮ হইতে ১৪ বৎসর 

পর্য্যন্ত অর্ধ মাত্র! করিয়া, শিশুদিগের জন্য [২ হইতে ৫ বৎসর ] শিকি 

মাত্র।। আহারের পর ৩॥ ঘণ্ট। অন্তর ৩ বার সেব্য। 

৩। শ্পোনপিতভত শোক সালস।। 

1২6 

পটাশ আওডাইডু 28৪৬ হইতে ৪৮ গ্রেণ 

লাইকর হাইদ্রার্জ পার্ক্রোর .... ৪ ভ্রাম 

একস্াক্ট হেমিডিস্মাস লিকুইড. ... ৬দ্রাম 
(অনন্ত মূলারিষ্ট ) 

একষ্ক্ট ক্যস্কার! স্তাগ্লিকুইভ *** ৪ ড্রাম 

একট্রাক্ট সার্ম জাম লিকুইড কো! -** ৬০ ড্রাম 

পরিষ্কত জল ৮৯, ১৮১8 ৮ আউন্স 

একত্রে মিশাইপ়! ৯২ দাগ্ বা মাত্রা হইবে । 

পূর্ণ বক ব্যক্তির পক্ষে ১ দাগ্ করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেব্য 

অর্ধছটাক গরম দুগ্ধ স। 
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৪ | অজল্লোগেল্স শুন । 

[২০ 

অঙ্গার চূর্ণ (05109 ৬০566৪10159 ১১৪ গ্রেণ 

এমন্ ক্লোর (নিশাদল ) ... "১ ৮ গ্রেণ 

পটাশ বাইকার্ক ,... ১৫--২০ শ্রেণ 
' পল্ভ ক্রিটা প্রিপ্যারেটা ... ..* ৮ গ্রেণ 
মেন্থল ডি *** ইঁ গ্রেণ 

একষ্রাক্ট বেলেডন! লিকুইড -*- ই(অর্ধ ফৌটা) 
একত্রে মিশাইয় ১ পুরিয়া হইবে; এইব্ধপ ৬ বা ৮ পুরিয়া করিবে । 
গল! বাঁ বুক জালা! আরম্ভ হইলে ১ পুরিয়া জল সহ সেবনীয়। উক্ত 

পুরিয়া সেবনান্তে ১৫ মিনিটের মধ্যে উপশম বুঝ! যাইবে। ইহা! বনু 
পরীক্ষিত এবং সাক্ষাৎ ফলপ্রদ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

ডে। হশপান্িল্র শুজ্ন্। 
75 

শুক ধৃতুরা পত্র চূর্ণ “* "২ তোলা 

মৌরি চূর্ণ টা) উড 2 

শু কুল পত্র চূর্ণ পা 
ূর্ণীকৃত চা পত্র উ 9 

বাকস পত্র এ 
সোরা চূর্ণ ৮ ২5 

তামাক পাত চু্ণ *** ***. ২২ রৃতি 

একত্রে উত্তমরূপে মিশাইবে । 

ইপানির টানের সময় বা শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করিলে 

উপরোক্ত মিশ্রিত চূর্ণ এক চা-চামচে পূর্ণ করিয়া জলস্ত অঙ্গারে প্রক্ষেপ 
করিয়। ধুম লইবে। 

৯১ 



৫৪ ব্যবসায়ী । 

৬। প্রন্সেহ ল্োগেল্প ০সন্বস উঞ্তজ্বাগী 

[২6 

একত্রে 

শুজ্জন্ | 

পটাশ ব্রোমাইড ০. ১১০ গ্রেণ 

পটাশ সাইটে ৪ ১১১৫ ধগ্রাণ 

টিং হাওসাইমন্ এ ১১ ১০-৯৫ ফৌটা 

তৈল কোপেবা (গন্ধবিরজার তৈল) প্রত্যেকের 
তৈল কিউবেব্ (কাঁবাবচিনির তৈল) ৫ ফেৌটা 

চন্দন তৈল ** 

টিং ক্যানাবিস ই রি '** ২ই ফৌঁটা 

টিং ক্যান্থারাইভিন্ রর ... ১ ফোঁটা 

পাঁদ ভিজান জল ১০, ... ১ আউন্দ 

উত্তমরূপে মিশাইলে ১ মাত্র! হইবে, এইরূপ ৬ মাত্রা করিবে। 

ূর্ণবয়ফ ব্যক্তির পক্ষে ১ মাত্রা করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবশীয়। 

৪। প্রম্মেহল্লোগেল্স পিচক্াল্ীব্র শুন । 

76 

ততে বা কপার সল্ফেট -** "১ হই গ্রেণ 

জিষ্ক সলফেট ০০ ,.*. ১ গ্রেণ 

এলাম (ফটুকিরী)  "". '** ১ গ্রেণ 

সোডা ক্লোরেট ৮** ** ৩ গ্রেণ 

_ একত্রে মিশাইয়া ১টা পুরিয়া করিবে। উক্ত পুরিয়! ঈষহষ্চ পরিক্রুত 

জলে (৬ ড্রাম) মিশাইয়! পিচকারী দিবসে ২৩ বার দিতে হইবে। 
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৮। স্বুগক্ষী তৈল । 

২6. 

চন্দন তৈল -*" ১৮১০ ফোঁটা 

অয়েল বারগোমটু "-" ১১১০ ফৌট। 

ল্যাভেগ্ডাঁর অয়েল ০, *** ১০ ফোঁটা 

হেনা আতর *-০ ,** ৫ ফৌটা 

তিল তৈল রি *** ২ আডিন্দ 

আল্কানি রুট--রং করিবার জন্য 0. 5. € আবশ্তক মত )। 

রং করিবার জন্য আলকাঁনি রুট, তিল ও চাঁমেলী তৈলে ৪৮ ঘণ্টা 

ভিজিলে ছাঁকিয়া৷ লইবে। পরে অপরাপর দ্রব্গুলি রং করা তৈলের 
সহিত মিশাইয়! শিশির মধ্যে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে । 

৯। উপদৎস্ণ ন্োগের ক্ষতাস্তক্ জু । 
1২০ 

আয়োডল হী ১১০ ১০ গ্রেণ 

হাইডার্জ সাবক্লোর রি ১.৮. ২০ শ্রেণ 
পল্ভ এসিড বোরিক .*, ৮. ৩০ গ্রেণ 

জিন্ক অক্সাইড পাউডার ... .... ৩০ গ্রেণ 

ডাঁরমেটল ঠা *** ৩০ গ্রেণ 

একত্রে মিশাইয়া লইতে হইবে। 

ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিয়া শুঞ্ধ করিয়! লইবে। 

পরে ক্ষত স্থানে উপরোক্ত পাউডার ছড়াইয়! বাঁধিয়। রাখিবে। প্রাতে 
ও সন্ধ্যায় ধৌতকার্য্যের পর পাউডার লাগাইতে হইধে।” 



১৫৬ ব্যবসায়ী । 

১০1 উউপগৎস্ণ জৌোৌগেল্স ক্ষতাশুন্ক কভনজ্ম । 

চ২5 

তে ভগ্ম (00006: 581100815 [7:5:91০),.. ২ গ্রেণ 

আয়োডল 8 ১১০ গ্রেণ ' 

জেরোফর্ম্ সু 28 ১৮ ৩৭ গ্রেণ, 

নিমতৈল হি ১.১. ৯ ডাম 

বোরিক অয়েপ্টমেন্টা  . ₹ আউন্স 

একত্রে মিশীইলে মলম প্রস্তুত হইবে। ক্ষত নর 

লীগাইতে হইবে । 

১১। হক্ভ্-ক্মওগন্ন ( জীব্াণ বাতিক 
শু 

স্ুত্াপম্ুত্ )। 

[২.6 

ক্রিটা৷ প্রিপ্যারেট। রঃ ,.. ১২ ভ্রাম 

ম্যাগ্ কার্ব পঞ্ড রী ,.. ৪ইড্রাম 

প্র লেভিস্ রঃ ... ৩২ ড্রাম 

স্তালল্ যা ১. ১ঠডাম 

সোহাগার থৈ রঃ ... ২ ড্রাম 

ওয়েল মেন্থ পিপ্ ,.. ১৫ ফেটা 

ওয়েল লিমন্ রঃ ... ১৫ ফৌঁটা 

এলিক্সার স্তাকারিন রঃ ০ ৩৭ ফোঁটা 

ইহার প্রস্থত .প্রকরণ সহজ সাধ্য। ইহা! বীতিম্ত ভাবে ব্যবহার 

করিলে মুখের ছু্গন্ধ নাশ করে, শীতের গোড়া ফুলা নিবারিত হয় ও 

পৃ'য গড়া বন্ধ হয়! 
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১২.। ইত্দ্রলুগ্ত লা! টাক্েল্স শজ্বপ্ব। 
1৩6 | 

ফুইড একস্্রাক্ট জাবরাণ্ডি ... ১... ৩৭ ফোঁটা 
টিং ক্যাপসিকম্ ১. ১ ড্রাম 

লাইকর এপিষ্টাকৃসিস ... .... ৩০ ফেটা 
অয়েল্ রিসিনাস (রেড়ীর তেল ) (110110175) ৪০ ফেঁটা 

বে রম্ ... ২ আউন্স 

একত্রে মিশাইবে। প্রাতে, ও - রাত্রে শয়নকাঁলে ১০ মিনিট কাল 

মালিশ করিবে । 

স্ভিলতভ জ্যযেত্তিজ্ম । জ্যোতিষশান্ত্র ছুইভাগে বিভক্ত-_ 

গণিত ও ফলিত। গণিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, গ্রহণ, 
ধূমকেতু ও তিথি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়া থাঁকে। এই শাস্ত্র অকাট্য । 

এই সম্বন্ধে শ্লোক আছে, “বিফলান্তন্শান্ত্রানি বিবাদস্তেধু কেবলং। 

সফলং জ্যোতিষং শাস্তরং চন্্রার্কে+ যত্রসাঙ্গিঙ্ছনৌ ॥৮ এই শ্লোকের উপর নির্ভর 
করিয়া ফলিত জ্যোতিষিগণও ফলিত জ্যোতিষের সত্যত! প্রমাণ করিয়া 

থাকেন, কিন্তু এ শ্লোকটা গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়া গণিত 

জ্যোতিষেরই যাথার্থ্য বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

ফলিত জ্যোতিষ খষিগণ কর্তৃক বিরচিত বলিয়া গ্রস্থাদিতে উল্লেখ 

আছে। কিন্তু ঠিকুজী কোণঠীর প্রকৃত ঘটনার সহিত অসামপরস্ত দর্শনে 
অনুমিত হয় যে হয়ত শাস্ত্রের অভাব বা অসম্পূর্ণতা, অথবা প্রকৃত 
শান্ত্রজ্ঞের অভাব । 

ঘটনাক্রমে বাল্যকাল হইতে আমার কো্ঠী প্রায়ই মিলিয়া 
আসিতেছে । তজ্ঞন্ত এই ফলিত জ্যোতিষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। 
কোষঠ্ঠীতে ছিল দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে বিষ্যালাত হইবে না এবং তাহার 
পরেও যে বিগ্ভালাভ হইবে তাহাঁও সামান্য এবং শ্লনির, দশার পদ্গে 
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ভাগ্যদয় হইবে । এ সকল ঘটন! সত্যই ফলিয়াছে। আবার কতকগুলি 
ঘটনা মিলিতেছে ন৷ দেখিয়া এঁ শাস্ত্রের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইল । 

এই বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জ্যোতিষ পাঠেচ্ছু 
ছাত্রকে বৃত্তিদান করা হইবে এই মন্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম । 
প্রায় এক বৎসর কাল কোনও ছাত্রই উপস্থিত হইল না। পরে একটি 

ছাত্র পাইলাম তিনি ৩২ টাকা বৃতি লইয়া ৬কাণীধামে ছয়মাস ফলিত 
জ্যোতিষ অধ্ায়ন করিয়া! স্বদেশে প্রত্যাগমম কবিলেন। আর একটি 

ছার জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠের জন্ ৪.টাঁকা বৃত্তি লইন্তা গোপনে ছুই বৎসর 
আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে অপর ছুইটি ছাত্র ৬২হারে বৃত্তি 
লইয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মনোনিবেশ সহকারে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতে 
লাঁগিলেন। তন্মধ্যে একটি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষোন্ডীর্ণ, অপরটি 

ব্যাকরণ ও কাব্যের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ। আমি পুত্রশোকী হইয়া 
কাশীতে উপস্থিত হইলে এবং কলেজে অধ্যয়নের নানারূপ অসুবিধা নিবন্ধন 

হিন্দুকলেজের অধ্যাপক বিজ্ঞবর জ্যোতিষশাস্ত্রী তীর্থাচাধ্য শ্রীযুক্ত 
রামর্ত্ব ওঝা মহাশয়কে বেতন দিয়া স্বগৃহেই অধ্যাপনার জন্ত নিযুক্ত 

করাইয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমার আল্মুমানিক ৫০,২শত টাকা 
ব্যয় হইক্সাছিল। এই সুত্রে খ্যাত নাম! জ্যোতির্ধিদ্ পপ্তিতগণের সহিত্ত 

ংস্পর্শে আসিয়। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়। জানিয়াছি ষে তাঁহারাও ফলিত 

জ্যোতিষে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। ফলিত জ্যোতিষে বরং কিছু 

সীরিউ এনা এ কাটল | 

ইহাতে বুঝ! যাঁর হয়ত শাস্ত্র লোপ হইয়াছে) সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া 

যায় না। র | 

 কোঠী সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে কতক মিলে এবং কতক মিলে 

না। যেস্থলে মিলে ন! সে স্থলে আরও একটি অনুমান করা যায় ষে, 

প্রক্কৃত জন্মস্ময় অনেক স্থলে স্থিরঃহয় না । 
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করকোণঠী ও প্রশ্ন গণন! সম্বন্ধে চতুর জ্যোতিষীর প্রায় সকল কথাই 

মিলে অথচ সকলই মিথ্যা, বাঁজীকরের পয়সাকে টাকা করার মত। 
অনেক সময় দেখা যায় শাস্ত চাটি নানার হার 
না, চতুর হইলেই ব্যবসাকে স্থপটু হয়েন। 

_জ্যোতিষিগণ কোষ্ঠী ও কর-কোগ্ঠী গ্রস্তত করেন, প্রশ্ন গণনা করেন 
এবং,শান্তি-স্বস্তযয়ন করিয়! গ্রহদোষ নষ্ট করেন। শান্তি-সবস্তযয়ন্ দ্বারা 
গ্রহদৌষ গ্রিবারণ করা সমুচিত কিনা এসম্বন্বে ধাহার যেব্ধপ মত 

তিনি সেইব্প করিবেন। গ্রহদৌষ নিবারণ করিতে ইচ্ছা' হইলে 
জ্যোতিষীর পরামর্শান্সসারে তাহার অপরিচিত ব্রাহ্মণ দ্বার! স্বস্ত্যয়ন 

করাইলে জ্যোতিষীর স্থার্থের কোনও কারণ থাকিবে না। 

(১ জ্যোতি্ম ব্যবসাস্্েল্স বিশ্পেম্ম স্বুতিতধা ৪ 
যে অবিশ্বীস করে সে জ্যোতিষীকে টাকা দিয়া পরীক্ষা করিতে যাঁয় না। 

(২) বিপদে পড়িয়া সম্পদের আশায় ব্যন্ত হইয়া যায়) কারি 
পরীক্ষায়ও অবিশ্বাসের কারণ থাকে না। , 

(৩) গণক একটু বলিলে প্রার্থী বাকীটা নিজ হইতে ন! বলিয়া 
থাকিতে পারে না । 

(৪) মিথ্যাকথা কহিবার ইচ্ছা থাকিলেও অজ্ঞাত বিষয়ে কতক 
সত্য হইয়! পড়ে। | 

(৫) দ্বার্থ ৰাক্য ইহাদের সাহায্য করে। ূ 
কোন কোন বড় জ্যোতিষীর গুগুচর ও দালাল থাকার কথা! শুনিয়াছি। 

জ্যোতির্তিদো হ্বথর্ববাণঃ কীরপৌরাণপাঠক্কাঃ। 
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাঁচ ন॥ ৩৭৬ 

শাদ্ধঞ্* পিতরং ঘোরং দানফ্ৈবতু:নিক্ষলম্। 
ষজ্জেচ ফলহানিঃ স্যান্তন্মা্তান্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৭৭ . 

'অব্রিসংহিতা। 
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ব্বভ শ্বাজাল্প্ | জ্ীলোকেরা নিজের! দেখিয়া শুনিয়া বাজার 
করিবার জন্ত বিশেষতঃ পোষাক ও গহন! সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার 

জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। বাড়ীর লোকজনকে ক্রমান্বয়ে 

দ্রব্যাদি আনিয়া ব্দলাইতে হয়। তাহাতে, ক্রেতা, বিক্রেতা এবং 

মধ্যবর্তী সকলেই বিরক্ত । এ 
যদি পুর্বব সারকিউলার রোডের পুর্ববধারে ব৷ এই রকম কোনিও সস্তা 

জায়গায় খুব বড় বাড়ী তৈয়ার করা হয় এবং বাড়ীর মধ্যে গাড়ী 
প্রবেশ করিবার ও বাহির হইবার প্রশস্ত রাস্তা থাকে এবং থুষ্টান, ব্রাহ্ম 
প্রবীণ স্রীলোকগণ বিক্রেত্রী হয়়েন এবং কোন বড় পোষাক বিক্রেতা বা 

ত্বর্ণকার দ্বারা ইহা চালিত হয় তবে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা । লক্ষ্মীর 

ভাণ্ডার এই ভাবেই হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অনেকগুলি ক্রটি ও 

অন্থুবিধা ছিল। উপযুক্ত ব্যবসায়ী লোকেরা করিলে কখনই এঁ সব 

অস্থরবিধ! ও ক্রি থাকিবেনা'। কিন্তু গৃহস্থের সর্ধনাশ, অনেক টাকা 

বণিকের! ও গাড়োয়ানেরা নিয় যাইবে। 

কউ প্রেত । শুধুস্ত্রীলোক দ্বারা প্রেস চালান যাইতে পারে, 

নিরুপীয় ভ্্রীলোকদের অন্ন ও ধনীদের লাভ হয় । 

ভিক্ষাব্যব্জ্াজ্। বড় ঘ্বণিত ব্যবসায়; যদি ঘরে বসিয়া 
পাওয়া যায় তবে তত ত্বণিত নহে । ধর্মার্থারাও আপন আপন জীবিকা 

নিজে উপার্জন করিতে পাঁরিলে ভিক্ষা করা ভাল বোধ করেন ন1। 

৫ ৩১০ ভিক্ষা! করিয়া চট্টগ্রামের একজনকে পঞ্চাশ হাঁজার টাকা সংগ্রহ 

করিতে শুনিয়াছি। 
স্মুড়ি। (টাটকা) এক গরুর গাড়ীতে চাউল, চুলা প্রভৃতি 

লইয়! ফেরি কর! এবং ভতক্ষণাৎ সম্মুখে ভাজিয়া দেওয়! ৷ | 

ডনন্্জ্ি । টাটকা সব্জির ব্যবসায় করিলে লাভ হইবে, করাও 
শক্ত নয়। দৈনিক্ বিক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী জিনিস আমদানী 



ব্যবসায় । ১৬১ 

না করিলেই জিনিন নষ্ট হইবে না। কৃচিৎ কোন দিন অতিরিক্ত 

থাকিলে কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে প্রথম প্রথম 
তত্র লোকের খরচ পোষাইবে না, বিক্রয় বাড়িলেই লাভ হইবে । 

ভাক্মভ্িক্ ব্যন্বসাক্ । যথা, বসরের কোন কোন সময়ে 
অনেক স্থানে মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলায় ব্যবসায় কর! এক শ্রেণীর 

সাময়িক ব্যবসায় ; স্থান বিশেষে ছূর্ভিক্ষ হইলে চাউল আমদানি কর! ). 

৬পুজোপলক্ষে পাঁঠা, মহিষের ব্যবসায় ও লক্ষ্মীর সর! ইত্যাদি । যে মেলা 
এক বৎসর পরে হয় তাহাতে জিনিস উদ্বৃত্ত হইলে হয়তঃ একবৎসর পরে 
এ সব বিক্রয় করিতে হইবে, তাহাতে কোন কোনও জিনিস ততদীর্ঘথকাল 
থাকিবে না) যথা খাগ্ঘদ্রব্য ; আর কোন জিনিস যাহা থাকিবে তাহাঁও 

ময়লা হইয়া যাইবে এবং এক বৎসরের সুদ লোকসাঁন হইবে। এইরূপ 
ব্যবসায় প্রতিবসর করিলে করিতে পার, কিস্ত যেই পরিমাণ জিনিস 

নিশ্চয়ই বিক্রপ্ধ হইবে মনে কর, সেই পরিমাণ অথবা তাহ! অপেক্ষা কিছু 
কম সংগ্রহ করিবে ) দেখিবে যেন অল্প পরিমাণও অবিক্রীত না! থাকে। 

এই সকল ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে এবং 

করিতেও হয়, না করিলে হয়ত অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া পড়িবে, কারণ 
অবিক্রীত থাকিলে লোকসানের ভয় বেশী। 

চাঁউল ব্যবসায়ী বাতীত অন্তের পক্ষে দুভিক্ষ উপলক্ষে চাউলের ব্যবসায় 

করা সঙ্গত মনে করি না, কারণ তাহাতে নূতন স্থানে নৃতন লোকের সঙ্গে 
অধিক পরিমাণ জিনিসের খরিদ বিক্রয় করিতে হয়, ইহাতে প্রতারিত 
হওয়ার সম্ভাবনা অধিক, এঁ সকল স্থানে “চড়তি পড় তি” হয়, সুতরাং 

ইহা! অত্যন্ত ঝুকির ব্যরসায়। অতএব ইহ! আমার মতে না করাই ভাল। 

যাহার! ধাঁরাবাহিকরূপে এক মেল! হইতে অন্ত মেলায় প্রায় সারা 
বৎসর ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সামগ্নিক ব্যবসায় 



১৫। আমাদের কন্মচারীদের ও কার্যের 
নিয়মাবলী | 

( ইহা পাঠ করিয়া নৃতন ব্যবসারীদের কিছু উপকার হইতে পারে )। 

সাধারণ । 

১। কার্য্য স্থানে বসিবার ও কার্যা আরন্ত করিবার পূর্ববে এবং কার্ষ্য 
করিয়া! বাড়ী যাওয়ার সময় হাজিরা বহিতে সময় লিখিতে হইবে, অন্য! 

করিলে অনুপস্থিত ধর! যাইবে । যাঁহাঁরা ২৪ ঘণ্টা দোকানে থাকে 

তাহাদের উপস্থিতি কেশিয়ার লিখিবে। 

২। কোন কর্মচারী ছুটার মধ্যে অন্যত্র চাকরী করিতে পারিবে না। 

৩। ডিউটার সময় ম্যানেজারের বিনা অনুমতিতে কোন কর্মচারী 

নিজের কাঁজের জন্য দোকান ছাড়িয়া গেলে তাহাকে অনুপস্থিত লেখা 

হইবে । 
৪1 ধৈ সকল কর্মচারী ২৪ ঘণ্টা দোকানে থাকে তাহার! ব্যতীত 

অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে কর্মের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদের কোন বন্ধু 

দেখা করিতে আসিলে ম্যানেজারের অনুমতি লইয়! দেখ! করিবে; কিন্তু 
বন্ধুদের সহিত নিজ নিজ বাটাতে দেখা! করাই ভাল। 

৫। চালান, রসিদ, এবং চিঠি প্রভৃতিতে কর্মচারীদের সহি করিবার 

সময় ফার্মের নাম লিখিয়া নিজ নাম ছুই অক্ষরে সহি করিবে । 

৩। যেকোন কর্মচারী দেশে ষাঁওয়ার 'সময় অন্যকে চার্জ দিবে, 

তাঁহাকে তাহার ছুই দ্রিন পুর্বে ম্যানেজীরের অনুমতি লইতে হইবে ।' 
৭। চাবি পাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে চাবি দিবে 

নাঁ। আমাদের প্রত্যেক দোকানের লোহার আলমাবিতে ছুটি ভালা 



আমাদের কর্মচারীদের-ও কার্ধ্যের নিয়মাবলী । ১৬৩ 

থাকিবে ; একটি গাতাল! ও অপরটি আলগ! তালা, গা-তালার চাবিকাঠি 

কোষাধ্যক্ষের (08916) নিকট ও অপরটি ম্যনেজারের নিকট 

থাকিবে। চাবি পাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের তালিক! করিয়া রাঁখিবে। 

৮। যখন আমি কোঁন বাঁচনিক হুকুম দিব, তৎক্ষণাৎ তাহা কাগজে 
লিখিয়া আমার মহি করাইয়া! লইবে, সহি-বিনা-হুকুম কাহারও পক্ষে 

থাকিলে, তাহা! আমি স্বীকার করিতে বাধ্য নহি। 

৯। প্রতিদিনের খাতা, খতিয়ান, ই্রক্বুক্, ভিঃ পিঃ বুক প্রভৃতি 

প্রতিদিন লিখিতে হইবে । কোন কর্মচারী কাজ মুলতবি রাঁখিলে উহা! 

শেষ না হওয়। পর্য্যন্ত তাহার বেতন বন্ধ থাকিবে । 

১০। কোন কর্মচারী আমাদের কোন ক্রেতা, বিক্রেতা বা অধস্তন 

কর্মচারীর নিকট হইতে বিনা মূল্যে কোন প্রকার জিনিস বা অর্থ গ্রহণ 

করিবে না, এবং ধার নিবে না অথবা বিনা মূলো তাহাদের দ্বারা কাঁজ 
করাইয়৷ লইবে না। 

১১। ষ্টোর কিপার ববিবারে, ভাঙ্গী এবং বিজেক্টেড শিশি গুছান, 

ঝুল ঝাঁড়া, ঘড়ীতে চাবি দেওয়া এবং দৌয়াত পরিফার প্রভৃতি কাজ 

করাইবে। 

১২। ম্যানেজারের বা অন্য কোন উপরিস্থ কর্মচারীর আদেশ আমার 
আঁদেশ মত মান্য করিবে। ম্যানেজার কর্মচারী নিষুক্ত এবং দোষের 

জন্ত জরিমানা বা বরখাস্ত করিতে পারিবে, কিন্তু নিযুক্ত ও বরখাস্ত 
আমার অনুমোদন সাপেক্ষ । 

১৩। যে কর্মচারীর কাধ্য করিতে অন্তের সাহাযা আবশ্তক হয় 
এবং যদি সাহাঘ্যকারী সাহাধ্য না করে তবে সে ম্যানেজারকে জানাইয়া 
সাহায্য নিবে, ভাহাতেও সাহায্য না পাইলে আমাকে জীনাইবে। কিন্ত 

কাজ মুলভৰি রাখিতে পারিবে না। আমি অনুপস্থিত নিরিদ নে 

প্রকারে হউক কাঁজ শেষ করিয়! আমাকে জানাইবে ।, 



১৬৪ ব্যবসায়ী |. 

১৪1 লেবেল্ কাটিয়া কাগজের টুক্র! মাটিতে ফেলিবে না, তজ্জন্ত 
বাক্সের বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। 

১৫। অধস্তন কর্মচারীর বিশেষ দৌষ পাইলে তৎক্ষণাৎ ম্যানেজারকে 
এবং ম্যানেজারের আমাকে জাঁনাইতে হইবে । সামান্য দৌষ তিনবার 

হইলে জানাইতে হইবে। ৃ 
১৬। কোন কর্মচারীর কেনিরূপ প্রার্থনা থাকিলে প্রথমে ম্যানে- 

জারের নিকট দরখাস্ত করিবে, ম্যানেজার কোন প্রতিবিধান না করিলে 

সেই দরখাস্ত সহ আমার নিকট পুনরায় দরখাস্ত করিবে । 
১৭। ছুটীর জন্ত লিখিত প্রার্থনা করিতে হইবে। 

১৮। কোন কর্মচারী মগ্তুরীকৃত অবকাঁশীস্তে নিদ্দিষ্ট দিনে কাঁধ্য- 
স্থলে উপস্থিত না হইলে প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য তাহার এক এক 

দিনের বেতন জরিমানা করা হইবে । দ্বিতীয়বার নিয়মভঙ্গকাঁরীকে 
আদর্শ শান্তিবিধান করা যাইবে । এই ধারা মত কার্ধ্য না হইলে 
( অর্থাৎ দণ্ডবিধান না হইলে ) [/14118851 দায়ী হইবে । 

১৯1 অঅভিভিন্ভিস্ত ব্বরিভিন্ম | কার্যাধিক্যবশতঃ সকালে, 
বা 07০৪ 605 এর পরে খাঁটিতে হইলে ম্যানেজার ভিন্ন অন্ঠান্ত 

কর্মচারীদিগকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে । 
২০1 যাহার হস্তে তহবিল ঘাটতি হইবে তাহার নামে তাহা খরচ 

পড়িবে । তহবিলখাঁতে খরচ লিখিতে হইলে আমার বিশেষ অনুমতি 

আবশ্তক। ইকনমিক ফার্মেসী ও এলোপ্যাথিক ষ্টোর হইতে 
খটতি হইলে আমার অনুমতি না হওয়া প্যস্ত হাঁওলাঁত রাখিবে বা 
তাহার নামে খরচ লিথিয়! রাখিবে। কুমিল্লা দোকানে দৈনিক ।* আনার 
কম ঘাটতি হইলে মাঁসে ১২ টাকা পর্ধাস্ত ঘাটতি খরচ লিখিতে পারিবে, 
তাহার উপরে হইলে যে কর্মচারীর টারগিরটিতিদরোর নামে খরচ 

লেখ! বাইবে। 



আমাদের কর্মচারীদের ও কার্যের নিকমাবলী। ১৬৫ 

২১। যখন উপরিস্থ বা অধস্তন কর্মচারী আমাদের কলিকাঁতার, 

কুমিল্লার বা ঢাকার দৌকানের যে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কিছু জানিতে, 
পারে, একদিন মধ্যে তাহা ম্যানেজারকে 'অথব৷ আমাকে বলিবে বা 

আমি যেখানেই থাকি চিঠি দ্বারা জানাইবে। ইহার তদস্ত তাহার 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করা হইবে, এবং প্রমাণিত হইলে সে পুরস্কার 

পাইবে। জানি! না জানাইলে, ভবিষ্যতে আমর! জানিলে শাস্তি 
পাইবে । | 

২২। আমাদের ছাপান পোষ্টকার্ড, চিঠির কাগজ ও এন্ভেলপ 
কোনও কর্মচারী দোঁকানের কার্ধ্য ব্যতীত নিজের বা অন্ঠের কার্য্য 

ব্যবহার করিতে পারিবে না । 

২৩। দৌঁকানদার (5815-002561:) ব্যতীত অন্ত কোন অধস্তন 

কর্মচারী গ্রাহকের সহিত কথা কহিবে না। কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথ! 

কহিবে না। 

২৪। দৌঁকানবরে কর্মচারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ, হোমিওপ্যাথিক 
বিভাগে ক্রেতাদদেরও নিষিদ্ধ । 

২৫। দৌকানের কোন কর্মচারীকে তাহার নিজের দেনীর জন্ত 

যাহাতে দোকানে আসিয়! পাওনাদারের তাগাদা করিতে না হয় তদ্িষয়ে 

নিজ নিজ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে । দৌকানে আসিয়া তাগাদা! করিলে 

তাহ! উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে ধরা যাইবে এবং তাগাদাকারীকে বলিয়া 
দেওয়া হইবে যেন আমাদের দৌকাঁনে তাগাদা না করে। 

২৬। অর্ডার পাঠাইতে তিন দিন বিলম্ব হইলে চিঠি লিখিয়া বিলম্বের 

কারণ জানাইতে হইবে । 
২৭। প্রভিডেন্ট ফণ্ড। 

(ক) কর্মচারীরা যে মাসে আড়াই দিনের বেতন অতিরিক্ত পায়, 
তাহা প্রভিডেন্ট ফণ্ডে জম দিতে পারিবে । 



১৬৬ ব্যবসায়ী । 

(খ) ইহার স্তুদ টাঁকা প্রতি মাসিক এক পাই পাইবে; অর্থাৎ 

শতকরা! বাঁধষিক ৬1০ টাকা। 

(গ) কন্মত্যাগ করিবার পূর্চ্ে টাকা! ফেরত পাইবে না । কর্ম হইতে 
অবসর সময়ে এক কালীন পাইবে; কর্ম হইতে বরখাস্ত হইলেও 
পাইবে । কিন্তু তৎকালে আমাদের কোন পাওনা থাকিলে কাটিয়া 

রাখা হইবে । 

(ঘ) ষে প্রভিডেন্ট ফণ্ডে টাক জম! না দিবে সে 5101 1695 এব 

বেতন এবং বিশেষ অনুগ্রহ পাইবে না । 
২৮। কর্ম্চারিগণ পিতৃ মাতৃ শ্রাঙ্ধে ৭ দিন ও কন্ঠার বিবাহে ৩ দিন 

বেতন সহ ছুটী পাইবে । 
২৯। প্রত্যহ ঠিক দশটাঁর সময় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক কর্মচারী 

এক আনা এবং প্রত্যেক বেহাঁরা ছুই পয়স! হারে জলপানী পাইবে । 

৩০। কর্মচারী ও বেহারাদ্রিগকে বৎসরে এক মাঁস অর্থাৎ মাসে 

আড়াই দিনের বেতন অতিরিক্ত দেওয়া হয়। আবেদন করিয়া 

অনুপস্থিত হইলেও বেতন কপ্তিত হয় । 
৩১1 কর্মচারী ও বেহারাদের মধ্যে কাহারও পিত! বা মাতার মৃত্যু 

হইলে শ্রাদ্ধের জন্ত বা! কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সাহায্য করা! হয় । ৩ মাঁস 

কার্য করিলে অর্ধ মাসের বেতন পাইবে । যাহারা এক বৎসর কার্ধ্য 
করিয়াছে তাঁহারা একমাসের বেতন পাইবে । যাহারা পাঁচ বৎসর কার্ধ্য 

করিয়াছে তাহারা ছুই মাসের যাহারা দশ বৎসর বা তদদ্ধ কাল কার্ধ্য 

করিয়াছে তাহারা! তিন মাসের বেতন পাইবে । কেহই মোট ৫০০. 

টাকার বেশী পাইবে না । 

৩২। কন্মচারিগণ গীড়িত হইয়া কাধ্যে অক্ষম হইলে 
বেতন সহ ছুটা দেওয়া হয়; কিন্ত তাহ! ম্যানেজারের ইচ্ছাধীন। 
ডাক্তারের 06:85 দ্বারা পীড়ার নির্ণয় হইবে না। কর্মচারী 



আমাদের কর্মচারীদের ও কার্যের নিয়মাবলী । ১৬৭ 

শয্যাগত না থাঁকিলে ব৷ ষ্টেশন ছাড়িয়া! গেলে পীড়িতাবস্থার জন্য বেতন 

দেওয়া হয় না। 

৩৩। আমি ষে সব নিয়ম করি তাহাতে কোন ভূল বাঁ ক্রটা দেখাইয়া 

দিলে আমি বড়ই স্থুখী হই। কিন্তু কোঁনও কর্মচারী কোনও নিয়ম 
লঙ্ঘন করিলে বা নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলে 
বা বিশেষ অনুগ্রহ চাহিলে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হই। 

৩৪। কর্মচারী ও বেহারাগণ তাহাদের নিজের, স্ত্রীর ও সন্তান 

গণের নূতন 'রোগের [৬156015 প্রভৃতি বিনামূল্যে পাইবে । শিশির 

মূল্য দিতে হইবে; কিন্তু 2৪9০ ওষধ পাইবে না। 

৩৫। নব নিযুক্ত কর্মচারীর পূর্ণ একবৎসর কাঁজ হইলে ঢে 

সেই বৎসরের একমাস ছুটীর বেতন একবারে পাইবে) এবং 

প্রী টাকা জম! দিয়া প্রভিডেন্ট ফণ্ডের মেম্বার হইবার অধিকারী হইবে 1 

যদি কেহ পুর্ণ এক বৎসর কাজ না করিয়া কর্মত্যাগ করে 

বা কোন দোষের জন্য কর্মচ্যুত হয় তাহা হইলে সে এই অতিরিক্ত 
মাসিক আড়াই দিন ছুটার বেতন পাইবে না । 

৩৬1 (08518167 প্রত্যেক খরিদের চালান নিবে, এবং প্রত্যেক 

78/10976 এর রসিদ নিবে । 7957051) কুড়িটাকার উপর হইলে 
5650 এ রসিদ দিতে হইবে । টাঁকাগ্রহীতা৷ বিশেষ সন্ত্াস্ত অথবা 

আমার বিশেষ আত্মীয় হইলে যদি 318179 চাহিয়া নেওয়া অস্থৃবিধা হয় 
তবে ম্যানেজারের অনুমতি নিয়া তহবিল হইতে 56010 দিয়া রসিদ 
নিতে হইবে । যদি কখনও ইহার ব্যতিক্রম হয় তবে 0851)161 এ 

7977067% এব টাকার জন্য দায়ী হইবে । 

৩৭1 এখন হইতে 55151091390 এ কর্মচারীদের দোষ গুণ 

লিখিতে হইবে । ম্যানেজারদের সম্বন্ধে আমি লিখিব। অন্যদের 

ফকির ও কুমুদ লিখিবে। যাহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে লিখিবে 



১৬৮ " ব্যবসায়ী । 

তাহাকে দিয়! স্বাক্ষর করাইয়া নিবে। সন্দেহ জনক বিষয়ে স্বাক্ষর 
নিবে না। 

৩৮। যে বেহারা বা মুটে ছটা নিয়া বাঁটাতে গিয়া ঠিক ছুটার পর 
উপস্থিত না হইবে, সে জলপানী, পিত্ব মাত্ শ্রাদ্ধের ও কন্ঠা বিবাহের 
টাকা প্রভৃতি কিছুই পাইবে না। 

৩৯। কোনও কর্মচারী খুব কাজের লৌক হইলেও অসৎ জানিতে 
পাঁরিলে তৎক্ষণাৎ ছাঁড়াইয়া দিবে বা ইস্তফা দিতে বলিবে। কখনও 

পুননিযুক্ত করিবে না, এবং তজ্জন্য আমাকে অন্থুরোধ করিবে না। 
অতিরিক্ত এক মাসের বেতন দিতে পার । 

৪০1] গ্রাহকেরা আরশ্ঠক মত ক্যাটালগ চাহিয়া নেয় । একজন 

পাঁইলে যে কয়জন গ্রাহক উপস্থিত থাঁকে সকলেই চাহে । অতএব 
ক্যটালগ প্রত্যহ দিবে না ) সপ্তাহে এক দিন দিবে এবং গুদামে চিঠি 
দিয়া গুদাম হইতে ডেলিভারী দিবে । পাঁইতে যত অন্ুবিধা হইবে ততই 
গ্রাহক কম চাহিবে । আর গ্রাহকদ্দিগকে বলিবে এক খানা কার্ড লিখিলে 

ক্যাটালগ ডাঁকে পাঠান হয়। বাঙ্গাল ক্যাটালগ চাহিলে বাঙ্গালা দিবে । 
৪১1 4.5. আমার বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে শিশির ইনডেন্ট 

দিবেনা । 
৪২। 4.9. 05917157 কোনও হাওলাত ৭ দিনের মধ্যে আঁদায় 

না হইলে নামে হিসাব খুলিয়া খরচ লিখিবে। 

(ক) কোনও গ্রাহক একবার ধার নিয়া টাকা শোধ করিতে কষ্ট 
দিলে 08910191 ততক্ষণাঁৎ আমাকে জানাইবে। 

(খ) প্রতি দিন বিক্রয় বিভাঁগ হইতে যে হাওলাতের তালিকা ক্যাশ 
বিভাঁগে যায় তাহা ১২ টার মধ্যে যাওয়া আবন্তক। সেই তাঁলিকা এবং 

দৈনিক হাঁওলাত আদায়ের তাঁিকা ক্যাশ বিভাগ হইতে প্রত্যহ আমার 
নিকট পাঠাইতে হইবে । 



আমাদের কন্ধচারীদের ও কাধৌর নিয়মাবলী । ১৬৯ 

৪৩। বেতন পর মাসের ৫ই তারিখ হইতে ১৫ই তারিখ পর্যন্ত 

দিবে। প্রথম বেহারাদিগকে, তারপর কম বেতনের কর্মচারীদিগকে 

তারপর ক্রমশঃ উদ্ধ বেতনের কর্মচারীদিগকে দিবে । | 
৪৪। মাঁসিক হিসাব পরমাসের ১০ই তারিখ মধ্যে পাঠাইবে, কোন 

বিশেষ কারণে পাঠাইতে না পারিলে পত্র দ্বার! জাঁনাইবে; এবং ১৫ই 
তারিখের মধ্যে পাঠাইতেই হইবে। দৈনিক হিসাব পরদিন ও অপ্তাহিক 

হিসাব সোমবারে পাঠাইতে হইবে। 
৪৫। ক্যাশীয়ারের নিকট কোনও কর্মচারী নিজ প্রয়োজন বশতঃ 

কিছু হাওলাত চাহিলে ক্যাশীয়্ার তাহা! দিবেনা এবং যে হাওলাত 

চাঁহিবে তাহার নাম আমাকে জানাইবে । বিশেষ আবশ্তক বশতঃ 

হাগলাতের দরকার হইলে ম্যানেজারের নিকট জানাইবে। ম্যানেজার 
আমার অন্কুমতি নিয়া মাসিক বেতনের £ অংশ হাঁওলাত দিতে পারিবে । 

ইহা! পররমাসের বেতন হইতে কাটিয়া রাখিতে হইবে। 
৪৬। বেতন বুদ্ধির হেতু আমাদের 11959 এ থাকিলে, খুব 

বিশ্বাপী হইলে, [২6518 হইলে, বেশী; 17122%015: হইলে 

পাইবেই না। 
৪৭1 শিশি ভাঙ্গ। প্রভৃতি ক্ষতিজনক কাধ্যের বহি করিয়া রাখিবে। 

যে যত ক্ষতি করে, লিখিয়া রাখিবে। মাসান্তে বা বৎসরান্তে ক্ষতি বেশী 

হইলে তাহ কাটিয়া নিবে। 
৪৮1. 4.5. যে তারিখে ধার দেওয়! হইবে তাহার বিল পরদিন 

ক্যাশ বিভাগে পাঠাইতে হইবে। বিল ব্যতীত কোনও টাকা বিল বুকে. 
উঠিতে পারিবে না। | 

৪৯। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী মুখার্জি, শরত চন্দ্র রায়, করমু বন্ধ 
ভ্টীচার্য্য, জ্যোতিশ্ন্দ্র মৈত্র, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকির দাস সরকার 

ও জগদনধু ভট্টাচাধ্য এই কয়েক জনে একটি কয়িটি কর! হইল। 
টং ্ 



১৭৩ ব্যবসায়ী । 

কোনও শক্ত বিষয় উপস্থিত হইলে এই কয়জন অথবা যে কয়জন উপস্থিত 

থাকে তাঁহার! মিলিয়৷ মীমাংসা করিবে । তাহার পর আমাকে জানাইবে। 

কোষাধ্যক্ষদের জন্য | 

১। কোন নূতন' কর্মচারী নিযুক্ত হইলে ক্যাশিয়ার তাহাকে সমস্ত 

নিয়ম পড়িয়া শুনাইয়া সহি করাইক্সা নিবে এবং তাহার বাড়ীর ৪৪ স্থানীয় 
ঠিকানা খতিয়্ানে লিখিয়! রাখিবে। ঠিকানার পরিবর্তন হইলে খাতায় 
নৃতন ঠিকানা লিখিবে। 

২। মাসের ৩রা তারিখে পূর্ব মাসের দেন! পাঁওনার হিসাব, মাস- 

কাবার 'ও বাধিক হিসাবের ₹হ অংশ তৈয়ার করিয়া আমাকে দেখাইবে। 

৩। কাহাঁকেও কোন রকম টাকা দ্দিবার সময় খাতায় লিখিত বা 

ক্যাশিয়ারের জানিত আমাদের কিছু পাওনা থাকিলে, তাহা কাটিয়া 

লইবে, ন! লইলে নিজ হইতে দিতে হইবে। 
৪| বেতন পর মাঁসের ১৫ই তারিখের মধ্যে দেওয়া হয় । কাহাকেও 

ইহাঁর পূর্বে দেওয়া অবশ্তক হইলে ম্যানেজারের অনুমতি আবশ্তক | 
৫। রৌঁকড়ের প্রত্যেক তারিখের উপরে এবং খতিয়ানের প্রত্যেক 

হিসাবের উপরে সন লিখিতে হইবে । 

৬। অপরিচিত লোক হইতে কখনও ৫০০ বাত টাকার নোট 

লইবে না । বিশেষ পরিচিত লোক কোন জিনিস কিনিলে অথব| 

ম্যানেজারের বিশেষ অনুমতি থাকিলে নিতে পারিবে । পরিচিত লোক 

হইতেও নোট লইবার' সময় নাম সহি করাইয়া এবং ঠিকানা! ও তারিখ 
লিখাইয়া লইতে হইবে । যদিও মাঁড়োয়ারিরা বিন! সহিতে নম্বরী নোট 

নেয়, তথাপি কাহীকেও সহি না করিয়! নম্বরী নোট 'দিবে না। 
| অপরিচিত গ্রাহক নবী নোট দিলে গ্োহকের 'নাষে কার্ল 

আঁফিসে ভাক্গাইয়া! মল ডেলিভারি দিবে।' 



আমাদের কর্মচারীদের ও কার্য্ের নিয়মাবলী । ১৭১ 

৭। নোট গুছাইবার সময় কাটা নোটগুলি উপরে রাঁখিবে এবং 

১০০২ করিয়! তাড়া বাঁধিবে, সব নোটের মাথা! একদিকে বরাখিবে। 

৮।' ৪৮-1)9০ তৈয়ার করিবার সময় কাহারও বিনা বিদায়ে 

ছুটার জরিমানা আছে কি না দেখিয়া নিবে, না নিলে ক্যাশিয়ার 
দায়ী হুইবে। 

৯1, বিক্রীর তহবিল হইতে কখনও কাঁহাকেও হাঁওলাত দিবে না। 

দোকানের কাজের জন্য কোন টাকা হাঁওলাত দেওয়ার আবশ্তক হইলে 
দিবে, কিন্তু ক্যাশিয়ারকে ক্যাশ বুঝাইবার কালে হাঁওলাত সহ বুঝাইয়া 
দিবে, অর্থাৎ কোনও হাঁওলাতের জের পেটা ক্যাশে টানিবে না। 

সিমলা এলোপ্যাথিক স্টোর । 

১। প্রতোক পেটেন্ট মেডিসিন আল্মারিতে তুলিবার পূর্বে খরিদ 
মূল্য লিখিয়! তুলিবে। 

২। ক্যাশিয়ার প্রতি মাসকাবারে আমাকে বিলবুকের নকল দিবে । 

কুষিল্লা । 

১। কোন কন্মচারীই নিজের পয়সা দোকানে নিজের কাছে রাখিতে 

পারিবে না। সব খাতায় জম! দিয়া রাখিতে হইবে ও যখন যাহা নিতে 

চাহিবে হিসাবে খরচ লিখিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকের নামে পৃথক 
পৃথক হিসাব থাকিবে । 

২। সামনের কোটা! সর্বদা সম্পূর্ণ রাখিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে 
যেকাপড় আছে তাহা না থাকিলেও অন্তান্ত কাপড় দিয়া স্থানটা পর্ণ 
রাখিতে হইবে । 

৩। হাঁওলাতী টাক! দিপা 

অষ্টম দিনে খরচ লিখিবে। 



১৭২ ব্যব্সায়ী। 

৪। দোঁকাঁনে কোন চোর ধরা পড়িলে তাহাকে খানায় দিতে হইৰে 
ও আইন মতে তাহার শান্তি দেওয়ার চেষ্টা কর! যাইবে । দোকান 
আবশ্তক্কীয় ক্ষতি সা ও খরচ বহন করিবে । চোরকে কেহ মারিতে 

পারিবে না, মারিলে বিশেষ শান্তি দেওয়া হইবে। 

৫1 আমার অনুমতি ব্যতীত অন্তের জিনিষ দোঁকাঁনের মালের সঙ্গে 

কলিকাতা হইতে পাঠাইবে না, পাঠাইলে তাহার ভাড়া ডাকের পার্শেলের 
হারে লইতে হইবে। 



১৬। সামাজিকতা ৷ 
(ক) অস্ুবিধাজনক কাধ্য । 

* অন্তে ষে কাজ করিলে তোমার অস্থুবিধা হয়, তুমি অন্তের 

অনুবিধাঁজনক সেইরূপ কাঁজ করিবে না । যথা রাস্তায় ভাঙ্গা গ্লাস ফেলা, 
মলমুন্ত্র ত্যাগ করা, ঘর হইতে থুথু ফেল! ইত্যাদি । 

(খ) অনিষকর আমোদ । 

পরিচিত লোকের মধ্যে নিজেদের বাড়ীতে ফাগ (আবির) নিয়া খেলা 

ও আমোদ করা হোলি খেলার উদ্দেশ্ত ; কিন্তু ইহার অপব্যবহার প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে । যথা নিতান্ত অপরিচিত লোককে রাস্তায় পিচকারী 
বা চক্ষৃতে আবির দেওয়া হয়। কেহ কেহবা রঙ্গের সহিত খয়ের 

প্রভৃতি জিনিস মিশাইয়া ইহার রং পাকা করিয়া দেয় অর্থাৎ কাপড় 
খানাকে চিরকালের জন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। 

্রহ্ষদেশে বৈশাখ মাঁসে জল খেলাতে স্ত্রীলোকের! অপরিচিত পুরুষ- 

দিগকেও জল দিয়া থাকে, ইহাও গ্রীতিকর মনে ভাবিতে পারি না । 

(গ) বিশৃঙ্খল ও অস্থন্দর আমোদ । 

(৯) কলিকাতার মিছিল (১1090955101) শিক্ষিত নহে বলিয়! সমানে 

চলিতে পারে না এবং বরকর্তার্দিগকে লাঠি হাতে নিয়! মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে 

দৌড়িতে হয়। সুন্দর রকমের মিছিল বাহির করিতে হইলে কাওয়াজ 
(08180) জানে এই রকম লোক সংগ্রহ করিবার উপায় করিতে হয়। 

তাহা না পারিলে মিছিল বাহির না করাই ভাল। মিছিল সমস্ত রাস্তা 
জুড়িয়৷ চলিতে থাকে তাহাতে শ্রীমগাঁড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ীগুলি 

চলিতে পারে না। অন্তকে কষ্ট দিয়া আমোদ করা অন্তায়। 



১৭৪ ব্যবসায়ী । 

(২) এসিটাইলিন্ গ্যাস্ ল্যাম্প (৪০91175 £৪5 1717) ) দেখিতে বেশ 

স্ন্দর, কিন্তু বড় ছূ্গন্ধ, এইরূপ দুর্ন্ধযুক্ত জিনিস আমোদের অন্ত 

ব্যবহার করা বিড়ম্বনা মাত্র। (৩) মিছিলে যে নৌকা! ও পাহাড় 

সাজান হয় তাহা আদৌস্ুন্দর নহে। 

(ঘ) সম্ভ্রম | 

সন্ত্রম নিজে দাবী করিয়া নিতে নাই বরং অযাচিত ভাবে যাহা 
পাইবে 

তাহাও সহজে গ্রহণ করিবে না) এইরূপে যতটুকু সন্ত্রম পাইবে তাহাই 

পাকা সন্ত্রম। চাহিয়। সন্ত্রম নিলে অনেক সময় লাঞ্ছিত হইতে হয়। 

এইরূপে সন্ত্রম পাইতে সময় বেশী লাগে বটে, কিন্তু সময় সময় অপমানিত 

হইবার সম্ভাবনা! থাকে না । ৭সাধিয়া সোহাগ যাঁচিয়। মান” ভাল নহে। 

প্রবাদ আছে মহাআ! স্বর্গীয় রামদ্ুলাল সরকার অতুল এর্বধ্যের 

অধিকারী হইয়াও তাহার পূর্ব মনিবের বাড়ীতে ৭২ টাকা বেতন 

আঁনিতে যাইতেন এবং নিজেকে ঠিক সরকারের মত ব্যবহার করাতে 

তাহার সন্ত্রম চিরন্মর্ণীয় হইয়1 রহিয়াছে । 

সমাজের এই পরিবর্তনের অবস্থায় কোথাও পুরুষান্ুক্রমিক সন্তাস্ত 

ব্যক্তিরা এখন বড়ই ক্ষুব্ধ, কারণ উন্নতিশীলেরা' তাহাদের পিতৃপিতা- 

মহাঁদির ন্তায় সাবেকী সন্তরান্ত ব্যক্তিগণকে সম্তরম করে না) এবং কোথাও 

উন্নতিশীলেরা ক্ষুব্ধ, কারণ তাহারা বিগ্তা ও অর্থ উপার্জন করিয়াও 

বনিয়াদী সন্ত্ান্তদের নিকটে সম্ভ্রম পাইতেছেন না'। বাস্তবিক কাহারও 

দুঃখ করিবার কারণ নাই। 

 জক্রাজ্মশগণ। দুঃখিত, কারণ বৈদ্য কাঁয়স্কেরা অনেকে সংস্কৃতে 

অধিকারী, শান্্র পড়িয়া তাঁহাদের অধিকারগুলি বুঝিয়া দখল করিয়া 

লইতেছে তাহার সঙ্গে সর্ে কতক বা! জোরেও অধিকার করিতেছে, 

দ্ধনেকে প্রণাম করে না, করিলেও প্রায় কেহই মেরুদণ্ড দেখায় না। 



সামাজিকতা । ১৭৫ 

কাঁয়স্থেরা উপনয়ন নিয় ক্ষত্রিয় হইতেছে, কারণ তাহারা! দেখিতেছেঃ 

সন্ধা,পূজা, জপ, তপ, সত্যনিষ্ঠা ও পরোপকারে তাহাদের কেহ কেহ 

অনেক ব্রাহ্মণের সমান। তাহাদের নিকট হইতে সম্ভ্রম পাইতে হইলে 
বাস্তবিক ব্রা্ষণ হইতে হইবে অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে ব্রাহ্ষণাচার পালন, 
সন্ধ্যা, পুজা, জপ, তপ, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার করিতে হইবে, তাহা হইলে 

তাহার! নিশ্চয়ই সন্ত্রম পাইবেন। বৈষ্যাদির সহিত এক রকম চাকরি 

বাবসায় করিয়া ব্রাঙ্মণোচিত সম্পূর্ণ সন্ত্রমের দাবী অন্যায় | 

পুক্লাভতন্ন জন্মি্গাল্ ॥ গ্রামস্থ সকল অভদ্র প্রজীবর্গ 

জমিদার বাড়ীতে আসিয়া পিড়িতে বসে। এখন তাহাদের ছেলেরা কেহ 

কেহ লেখাপড়া শিখিয়! সহরে সম্ভ্রমের চাকরি ও ব্যবসায় করিতেছে, 

বা বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন করিতেছে । সহরে তাহারা বিশেষ 

সন্ত্রম পাঁইতেছে, কিন্তু গ্রামের জমিদার বাড়ীতে গেলে সেই 

পিডিত্তিই বদিতে হইবে বলিয়া, তাহারা বাড়ীতে আসিয়াও 

জমিদার বাঁড়ীতে যাঁর না । উভয়ে উভয়কে স্বণীর চক্ষে দেখেন । জমিদার 
মহাশয়ের কর্তব্য সন্ত্রান্ত এবং ধনী প্রজাদের সম্ভ্রম অনুসারে সীমান্ত কিছু 

কিছু ব্যক্তিগত নজর লইয়া বা বিন! নজরেই তাহাদিগকে উপযুক্ত আসন 

দেওয়া । ইহাতে তাহার সম্্রম বৃদ্ধি ছাড়া হাঁস হইবে না'। তিনি, তাহার 
পার্খবর্তী অন্ত জমিদার (ধাহার অধীনে এতগুলি শিক্ষিত, সন্তান্ত ও ধনী 

প্রজা নাই ) অপেক্ষা! বেশী সন্ত্রন্ত। আর সহরে যখন কোন সভায় এই 
সকল লোক তীহাঁকে জমিদার বলিয়া সন্ত্রম করিবে তখন তীহার সন্ত্রম 

অনেক বাঁড়িবে। দাঁবী করিয়া সন্তরম লইবাঁর আবশ্ঠকতা'নাই। : 

গান বাজনা প্রভৃতি উপলক্ষে সকলেরই বিছানায় বসিবাঁর ন্টোবস্ত 
করিলে উচ্চ নীচ আসনের গোল থাকে না । 

ভাগারী, জেলে, কৈবর্ত প্রভৃতি কতকগুলি নুরী 

জমিদার বাঁড়ীর কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য করিত, এখন তাহাদের 'পয়স . 
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হওয়ায় সেই সব কার্য করিতে চায় না, তাহাদিগকে জোর করিয়া 
কাজ করাইবার দরকার নাই । তাহাদের নিকট হইতে পয়সা নিক! অন্ত 
লোক দ্বারা কাজ করাইলেই হয়। ভগবনি যাহাঁদিগকে অনুগ্রহ 
করিতেছেন, মানুষ তাহাদিগকে নিগ্রহ করিলে ফল কি? আর জমিদারের 
প্রজা যত বেশী স্তুখে স্বচ্ছন্দ থাকে ততই জমিদারের গৌরব ও ভুখ 

হওয়া উচিত। 
নিজের আয় বৃদ্ধি করিয়া তদ্দীরা প্রজার উপকার করিয়া সন্ত 

অর্জন করিতে চেষ্টা করা উচিত; সম্ভ্রম, ভক্তি, ভালবার্সা জোরে হয় না। 

আমেরিকান দাসত্ব প্রথা ধাহারা তুলিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে এখনও 
নিগ্রোরা কত ভক্তি করে। 

(১ উক্ত্তিম্ীজন প্রাজগা1। ইনি লেখাপড়া শিক্ষা বা 
অর্থোপার্জন করিয়া! সন্ত্ান্ত হইয়াছেন বলিয়া পিতামাতার নিকটে বেশী 
সন্তরমের দাবী করিতে পারেন না। তাহা না পারিলে তাহার পূর্বপুরুষেরা 
ধীহাঁদিগের বাড়ীতে যাইয়৷ শ্পিড্ড়িত্ে বসিয়াছেন বা যে সকল কার্য 
করিয়াছেন, তিনি তাহ! করিতে অপমান বোধ করেন কেন? বরং 

বেশী করিয়া সব লোককে দেখাইয়া! ন্িড্ড়িত্তে বস! ও পূর্বোক্ত কার্ধ্য 
সব কর! উচিত। অসন্ত্ান্ত লোকদিগকে এই সব কার্য্য পুনঃপুনঃ 
করিতে দেখিলে অবশ্তই জমিদার মহাশয়ের লজ্জা হইবে; দাঁবী করিয়া 
সন্তরম লইতে হইবে না । একজন বাদসাহ তাহার পিত্তাকে ৭ বার কুণিস 
করিবার আঁদেশ দিয়া তিনবার কুণিস করাইয়়াছিলেন, তাহার পর লজ্জা 
উপস্থিত হইল, আর পারিলেন না । উন্নতিশীল প্রজাদের সন্ত্রম আকাজ্জা 

বেঙী থাকিলে সহরে যাইস্ বাড়ী করা উচিত, কারণ বিদ্তা বা অর্থ 
থাকিলে সেইখানে সহজে সন্্রম পাওয়া যায় । 

| আমাদের দেশে একজন ভাণ্ডারী কাযস্থ শিক্ষকতা কার্য করিত, 

বাড়ীতে ভদ্রলোক গেলে নিজে চৌকিতে বসিয্া তাহার পিতাকে তামাক 
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সাঁজিতে হুকুম দিত। তাহার বুদ্ধ পিতা সসন্ত্রমে ও অহ্নাদের সহিত, 

তামাক সাজিয়া আনিত, ইহাই সন্ত্রমের শ্রেষ্ঠ দাবী ! 

(ড) বড় লোকের সঙ্গ । ) 

যদি বিশেষ স্বার্থ না থাকে তাহা হইলে বড় লোকের নিকটে বা সঙ্গে 
যাওয়া আসা যত কম কত্ষিতে পার, ভাল । বড় লোকের নিকটে গেলে 

তুমি যে তাহা হইতে ছোট তাহ! অনর্থক প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া 
দেওয়! হয়। 

গর্বিত ধনী-পুত্রের নিকটে সর্ধাদাই অলস ভোগ বিলাঁসের সংবাদ 

পাইবে, কর্মঠ লোকের প্রক্ষে তথায় ধাওয়া পোঁধাইবে কি? বড় লোক 
নিরহঙ্কার না হইলে তাহার সংসর্গে অনেক সময় অপমানও সহা করিতে 

হয়। বড় লোকের সঙ্গে চলিলে সেইমত চাল ঠিক রাখিতে হয়, তাহাতে 
অনেক ব্যয় বানুল্যও করিতে হয় । 

কোন: কাজের জন্য বড় লোকের মহিত চলিতে বাধ্য হইলে, চাল 
রক্ষার জন্ সাধ্যমত অতিরিক্ত ব্যয় না করিলে নীচতা দেখায় । 

অনেকেই ধনী, রাজা, মহারাজা, লাট প্রভৃতির সহিত দেখা করিবার 

স্থবিধা পাইলে দেখা না করিয়া ছাড়েন না। যে দেখা করিবে তাহার 
ঘদি গুণ বা! সম্ভ্রম এমন থাকে যে, ভবিষ্যতে দেখা হইলে ধনী প্রভৃতি 

চিনে বা চিঠি লিখিলে আগ্রহের সহিত উত্তর দেয় তবে দেখা করাই 
উচিত, নতুবা! দেখা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বার্থ থাকিলে দেখা করিতে, 
দৌষ নাই। তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা মন্দ নয়, পুণ্যাত্মারাই 
জ্ীমস্তগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন, তাহাদিগকে দর্শনে পুণ্য আছে, 

দূর হইতে দেখিলেই হয়, তাহাতে বড়লোকদের মূল্যবান্ সময্ন নষ্ট করিতে 
হয় না ও পারিষদর্দিগকে তোষাঁমোদ করিতে হয় না। .. 
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(চ) নিমন্ত্রণ । 

মানুষকে সহজে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে এবং “আর চাহিনা” 

বলাইতে হইলে ইহাই প্রশস্ত উপায়। নিমন্ত্রণে এক সমাজের সফল 

লোকের সহিত দেখা ও সামান্রিক, বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত 'আলাপাদি 
দ্বারা আত্মীয়ত বদ্ধিত এবং কার্ষোর সুবিধা হয় । 

কিন্তু ইহাতে এই সমস্ত দৌষ আছে :-_ 

(১) ইহাতে অনেক জিনিসের অপচয় হয়, অনেক সময়ে নিমন্িত 

লোকের সংখ্যাই ঠিক রাখা যায় না, হয় প্রথম যত জনকে নিমন্ত্রণ করা 

হইবে মনে করা! হয়, নিমন্ত্রণ করিবার সময় তদপেক্ষা বেশী বা কম 

লোৌককে বল৷ হয়, বা নকল নিমন্ত্রিত লোক আসেন না; স্থৃতরাঁং কখনও 

নিমন্্রিত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী লোকের আয়োজন করিতে হয়, 

কাজেই অপচয় অনিবার্য, কোথাও বা অভাবও হয়। অপচয় হইলে 

নর্দমায় ফেলা, অভাব হইলে শিরে করাঘাত, খীঁড় তাড়ান, আগুন লাগান 

বা চম্পট প্রভৃতি ব্যবস্থা । আমাদের পরাধীনতার অবস্থায় এই দুঃখের 

দিনে শিক্ষার জন্ত অর্থ, পরিশ্রম, চেষ্ট। ও চিন্তা ব্যয় না করিয়া নিমন্ত্রণে 

ব্যয় করা অন্যায় । 

(২) নিমন্ত্রণে অসাময়িক ও অতিরিক্ত ভোজন হয়, সুতরাং অসুস্থতা 

নিশ্চয় । 

(৩) কুচক্রী লোকদের দলাদলি করিবার জন্ নিমন্ত্রণ একটা! বিশেষ 

স্গুযোগ। 

(8) বহুলৌককে এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে স্থান ও লোকের 

অভাবে উপযুক্ত আহার হইতে পারে না, স্ুত্ররাং বুবিধ আয়োজন 

জন্বেও বাড়ীতে যে আরামে খাওয়! হয়, সেইরূপ তৃত্তির সহিত নিমন্ত্রণ 
খ্বীওয়া হয় ন।। ' এইজন্য নিমন্ত্রণ অতি অল্প সংখ্যক লোকের নিকটই 
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আদরণীয়। কলিকাতার বড় লোকের! অনেক সময় নিমন্ত্রণ খান না, 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, অর্থাৎ যাইয়া দেখ! দিয়। অল্পপিত্ের পীড়ার কথা 
বলিয়া আসেন। | 

”(৫) দণ্ডিম্বামীদের এবং মুসলমানদের নিমন্ত্রণ প্রথা আমাদের 

তুলনায় অনেকটা! জুবিধাজনক | তাহার! অপচয় করে না, এবং খাস্ছের 
সংখ্যাও অত বুদ্ধি করে না। 

(৬) যতই চেষ্টা চিন্তা করা যাউক না কেন, নিমন্ত্রণে ক্রুটি হইবেই, 
সুতরাং দুশ্চিন্তা অনিবার্ধ্য | 

(৭) নিমন্ত্রণে পদ যথাসম্ভব কমাইয়া ভাল ভাঁল কয়েকপদ জিনিস 

করা উচিত, এবং যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়! উচিত। 

বিলাতের নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া খাছ্যের তাঁলিক পাওয়া যায়, 

স্থৃতরাং যাহার যে জিনিস পছন্দ, তাহা অধিক থাইতে পারে। দণ্তী 

স্বামীদের আরন্তের সময় সকল খাগ্েরই কিছু পরিমাণে দিতে হয় 
স্বাহাতেই তাহারা তালিকা পায়। কোন কোন নিমন্ত্রণে সকল রকম 
পদ বাঁটীতে সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও কোন অন্থুবিধ! নাই। 

কিন্তু তাহা ছাড় নিমন্ত্রণে কি কি দ্রব্য পাক হইয়াছে না! জানিয়া 

আন্দাজে খাইতে গিয়! সামান্ঠ দ্রব্য দ্বারা উদর পূরণ করিয়া! ভাল দ্রব্য 
পাতে ফেলিয়৷ আসিতে হইবে । তালিকার প্রথা হওয়! আবশ্তক । 

(ছ) পরিবেষণ। 

“না, না,» দেয়ং “উ, হু” দেয়ং, দেয়ঞ্ করকম্পনে । 

শিরসা কম্পনে দেয়ং মা দেয়ং বাঘ্র ঝম্পনে ॥ 

(১) চ্সিথ্যা! ন্নিজঅ্্রপ। .বিবাহাদি উপলক্ষে দূর সম্পকিত 
ও অল্প পরিচিত, দূরদেশস্থিত' এমন লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, 
যাহাদের আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাকেই মিথ্যা নিমন্ত্রণ 
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বলিতেছি। শুধু বিবাহাদির সংবাদ জানান আবশ্তক হইলে বর কন্তাকে 
আশীর্বাদ করিবারি জন্ঠ পত্র লিখিলেই হইতে পারে। 

চতুর লোকেরা কুটুম্বিনিগণকে আহ্বান করিবার সময় যে না 
আসিবে, তাহাকে আঁধক আদর করিয়া থাকে । 

(জ) সমিতি । 

ব্যবসায়ীদের আত্মকলহ-ভঞ্জন ও কোন গ্রাহক কোন ব্যবসায়ীর 

কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তাহার সুবিচার করিবার জন্য এবং 

ব্যবসায়ের উন্নতি ও সন্ত্রম বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন জন্ত এবং গবর্ণমেপ্ট, 

রেলওয়ে কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পানী, পোষ্ট অফিন্, টেলিগ্রাফ অফিস্ 

প্রভৃতিকে অভিযোগ জানাইবার জন্ত প্রত্যেক সহরে এবং বন্দরে এক 

একটি সভা থাক! অত্যাবস্তক | 

সভা সমিতিতে দেখিবে যে বড়লোক, বাণী, যাহার পয়সা বেশী, যে 

বেশী বিদ্বান বা৷ বড় চাকুরে তাহার সন্ত্রম বেশী ; কিন্তু যে সমিতির উদ্দেন্ঠয 

পরিষ্কাররূপে বুঝে, সমিতির মঙ্গলের জন্য খাটে এবং স্বার্থত্যাগ করে 

তাহারই বেশী সন্ত্রম হওয়া উচিত। তুমি ষদি সাঁধুভাবে খাটিতে চাও 
এবং তোমার সামাজিক সন্ত্রম বেশী না থাকে, তবে তুমি খাটিবার কাজ 
পাইবে ন!, তোমাকে গ্রাহ্থ করিবে না, তখন বেহায়া হইয়া অযাচিত 
ভাবে কাজ করিতে হইবে, কিন্ত তোমার ভাল কাজেরও অনেক দোষ 
বাহির হইবে। যদি না চটিয়! বহুকাল সহা করিয়া থাকিতে পার তবে 
তোমার গুণ গোপন থাকিবে না। 

তোমার গুণ প্রকাশ না পাওয়া পধ্যন্ত সভ্য হওয়ার ভোটের জন্য 
তোমাকে যোগাড় (০৪10%8555) করিতে হইবে, নতুবা প্রথমতঃ 'কাজ 

দেখাইতে পারিবে না; কিন্তু এরুঘার..কাজ করার পরও যদি এইরূপ 
যোগাড় করিতে হয়, তবে এমন সভ্যহী বিড়ম্বনা মাত্র। 
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প্রতি সভাতে একজন বা ছুইজন কাজের লোক থাকে । হৃুর্য্যের 

আলোকে যেমন নক্ষত্ররাজি আলোকিত হয়, সেই রূপ একের উৎসাহে 
সমস্ত সভ্যমগ্ডলীকে উৎসাহিত দেখা যায়। প্ররুত' উৎসাহী লোকের 

খ্যা কম বলিয়া ভয় প্রাইও না, প্রায় সর্বত্রই এইরূপ । অধিকাংশ 
লোকই সন্তরম, নাম এবং কেহ কেহবা স্বার্থের জন্য সাধারণের কাজে 

যোগ দেয়। 

সভাঁসমিতিতে কোন কোন স্থলে পেছনে থাকিয়! অর্থাৎ সভাপতি, 

সম্পাদক প্রভৃতি ন! হইয়া কাজ করা৷ ধায়। 

(ঝ) খাটি সভ্য চিনিবার উপায় । 

১। নি্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয় কি না? 
২। চাঁদা চাহিবামাত্র দেয় কি না? 

৩। দারিত্বপূর্ণ কাজগুলি মুলতবি রাখিবার প্রস্তাব করে কি না? 

৪। বাহুলা বক্তৃতা করে কি না? যে বেশী বক্তৃতা করে সে 
কাজের লোক হইতে পারে না। 50176 ৮10 05105 [0001 005 
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৫। বড়লোক দেখিয়া খাতির করে কি না? 

৬। কাজগুলি শীঘ্র সম্পাদন করে কি না? 

মানুষ স্বেচ্ছায় যাহা চাদা দিতে চায় তাহাই নেওয়া উচিত, বাধ্য 

করিয়া ঠাদা ধর! অন্যায় । বেশী তাগাদা করিতে হইলে বা নির্দিষ্ট সময়ে 
সর্বদা উপস্থিত না হইলে সত্যের নাম খাতা হইতে উঠাইয়া! দেওয়ার 
নিয়ম থাকা উচিত । যে টাকা! দেয় নাই তাহার ভোট দেওয়ার ক্ষমতা 
থাকা উচিত নয় | নিয়ম খুব কড়া রাখা উচিত, এবং নিজেরাও 

নিয়মণ্ডলি পালন করা চাই । 7". :. 



১৮২ ব্যবসায়ী । 

কোরাম (0০75) খুব অল্প লৌকে হওয়া উচিত, কারণ অনেকেই 

অন্তুপস্থিত থাকেন। নিয়মগুলি একূপ শক্ত হইলে প্রথম সময়ে সভ্য 

ংখ্যা কম হইবে বটে, কিন্তু ভাল কাজ দেখিলে অনেক ভাল লোক 

যোগ দিবেন, আয়ও বাঁড়িবে। 

(ঞ) বক্তৃতা । 

বক্ততা ছুই প্রকার :__নূতন বিষয় ও উপদেশ। 

(১) নৃতন বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়া উপকার হয়। বিলাতে গ্রই সব 

বক্ত তাগৃহে টিকিট কিনিয়। প্রবেশ করিতে হয় । 

(২) উপদেশ সন্বন্ধীয় বন্কৃততা সকল আবার দুই প্রকার, প্রকৃত ও 

অপ্রকৃত। 

(৩) ধিনি যে সৎ ও হিতজনক কাজ করিতে পারেন ও করেন ও
 করিয়া 

ফল পাইয়াছেন এবং যে অসৎ বা অহিতজনক কাজ করেন না এবং না 

করিয়া সুখী আছেন সেই সকল বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা করেন তখন 

তাঁহা আগ্রহ সহকারে শুন। উচিত। ইহাকেই প্রকৃত বক্তৃতা বলিতেছি। 

(৪) কিন্তুষিনি যে সৎ ও হিতজনক কাজ করিতে পারেন না বা ষে 

অসৎ ও অহিতজক কাঁজ হইতে বিরত থাকিতে পারেন না, তিনি যখন 

সেই বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন তাহ! শুনিয়া খুব কমই উপকার হয়। 

ব্যবসায়ীর ব্যবসায় কাধ্য নষ্ট করিয়া এই সব বক্তৃতা শুনিবার 

আবশ্তকতা। দেখি নাঁ। 15%90)015 15 10251 ০0 019099৮" 

শোনা-সাক্ষী অপেক্ষা দেখা-সাক্ষী অধিক প্রমাণ বিশ্বাস-যোগ্য। ইহাই 

অপ্ররুত বক্তৃতা । 

এই সব বন্তত। স্থললিত হইলে গানের মত আমোদের জঙ্ত শুনিতে 

পার, সময়ে সময়ে উপকার -হইতেও পারে, কারণ বেশ্তার অভিনয় 

দেরিয়াও কখন কখন লোকের জীবনের গতি ভাল দিকে পরিবন্তিত হয়। 
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(ট) সন্ত্ান্ত ধন্দমশাল! | 
ক্রয় বিক্রয়াদি ব! দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে ব্যবসায়ীর সকল সহরে ও 

বন্দরে যাওয়া আবশ্তক থাকিলেও সন্ত্রস্ত ধর্মশাল! অভাবে অনেক 

স্কলেই যাওয়া! হয় না, সাহেবদের প্রত্যেক সহরেই পান্থনিবাঁস আছে, 

ভদ্র সুলমানেরা তাহাতে থাকিতে পারেন, হিন্দুদেরই অস্থ্বিধী। 
অভ্তিথি অভ্ন্কান্ল ॥। সকল ধর্মমতেই অতিথি সৎকার 

পুণ্যকা্ধ্য। এখনকার ভদ্রলোকেরা অতিথি হইতে সংকোচিত হয়, 
গ্রামে কেহ অতিথি হয় না ; এবং হওয়ার আবপ্তকও হয় না। সহরে 

অতিথি হওয়ার বিশেষ আবশ্যক হয়, কিন্তু পূর্রের মত অপরিচিত স্থলে 
কেহ অতিথি হয় না, হইলেও প্রায় কেহই সৎকার করিতে পারে না। 
যদিও প্রতি সহরেই সামান্ত রকম হোটেল আছে কিন্তু তথায় দ্রব্যা্ি 

নিরাপদে রাখিয়া কোথাও যাওয়ার ভরসা হয় না। তজ্জন্য নিতান্ত 

অনিচ্ছাসত্বেও বিশেষ পরিচিত, সামান্ত পরিচিত বা পরিচিতের পরিচিত 

স্থলে অতিথি হইতে হয়। কিন্তু সহরবাসী লোকদের পক্ষে নিতাস্ত 

ঘনিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু বাতীত সাধারণ পরিচিত 'লোককে সতকাঁর করা 

অসুবিধা ও অনেক স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সহরে যাহাদের ঘনিষ্ঠ 

আত্মীয় বা বন্ধু নাই তাহাদের জন্ সন্ত্রস্ত পাশ্থশাল! নিতান্ত আবশ্যক । 

যদি প্রত্যেক সহরে স্থানীয় ধনিগণ বা মিউনিসিপাঁলিটি পাস্থনিবাসের জন্ত 

বাগান ইত্যাদি সহ একখানা ভাল পাঁকাবাঁড়ী করিয়া দেন এবং সহরের 

অবস্থাপন্ন লোকরা তাহাতে মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দেন, তবে তাহাদের 

অতিথি মৎকারের পুণ্য হর, অথচ অতিথি সেবার জন্য বন্দোবস্ত রাখিতে 

হয় না, তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে হয় না । আর অতিথিরাও অল্নবায়ে, 

নিশ্চিন্ত যনে, শ্বচ্ছন্দতার সহিত বিদেশে থাকিতে পারেন । 
গোয়ালন্দ হইয়া পূর্র্ব বাঙ্গলায় জমিদার ও ধনী মহাজনদের সর্বদা 

যাতায়াত করিতে হয়। তীঁহারা চাদ! করিয়া সেইখানে একখানা 
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ফাটে সন্্ান্ত হিন্দু পাস্থনিবাস করিলে অনেকের উপবাপী থাকিতে 

হয় নাঁ। 

(ঠ) বন্ধু পরীক্ষা । 
বিপদদ্বার! বন্ধুপরীক্ষা পুরাতন কথা । যে সকল বন্ধু তোমার দৌষ 

দেখিয়া সম্মুখে বলে না তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না। বন্ধু তোমার 

দৌষের কথা তোমাকে গোপনে জানাইবে ৷ শক্র তোমার দো
ষের কথা 

তোমাকে প্রকান্তে বলিয়া সকলের নিকট লজ্জিত করিবে, 
অথবা গোপনে 

অন্টের নিকট বলিয়' তোমার নিন্দুক বৃদ্ধি করিবে। 

বন্ধুর সহিত একবার ঝগড়া করিয়া পুনরায় বন্ধুতা স্থাপিত হইলে 

বন্ধৃতা পাঁকা হয়, নতুব! বন্ধুর মধ্যে কি পরিমাপ অসৎ প্রবৃত্তি ও অন্যায় 

ক্ষমত। আছে তাহা জানা যায় না । 

(ড) স্বদেশীয়ত। | 

ক্ুলিস্পন ছেোীন্চান্ন । বিদেশী ভ্রব্যকে স্বদেশী করিবার 

উপাঁয়। এখন কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে এক একটি বিদেশী 

দ্রব্যের কমিশন দোকান থাঁকা উচিত। সেই দৌকানের জিনিষের উপর 

অতিরিক্ত মুনফ1 শতকরা! ১0/০ বা ৬০ ধর' হইবে। স্বদেশপ্রিক় 

লৌকেরা অন্ত দৌকাঁন অপেক্ষা টাকা প্রতি € বা! /* আনা বেশী দিয়! 

এই দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন। এই কমিশন জমা হইয়! 

দেশহিতৈষী সংলৌকদের নিকটে জমা থাঁকিবে। এ টাকাঘারা ত্রব্যাদি 

প্রস্ততকারকদিগকে সাহাধ্য বা ক্ষতিপূরণ করা হইবে। নূতন দ্রব্য 

্রস্ততকারকেরা প্রথমতঃ বিলাতী জিনিসের মত ভাল জিনিস তৈর়ায় 

করিতে পারিবে ন! ) সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক
্রয় করিতে 

হইবে ।' কমিশন দৌকানের কমিশন ছারা সেই ক্ষতিপূরণ হইবে। 



সামাজিকতা । ১৮৫ 

অসৎ দেশী-লোকেরা বিলাতি জিনিস দেশী মার্কা দিয়া বেশী মূল্যে 
বিক্রয় করে, তাহ! অপেক্ষা বিদেশী মার্কা দেওয়া দ্রব্য অল্প মূল্যে ক্রস 

করা নিজের এবং দেশের পক্ষে লাভজনক । 

(ঢ) বাকৃসংযম। 

খাল উপল্লে কথা হ্বল।। এক জন কথা 
'কহিতেছেন, তাহার কথা শেষ না হইতেই অন্তকে কথা কহিতে দেখা 

যাঁয়, ইহা বড় অন্তায়। 

হনহক্ষ্েঞ্প | ছই চারি জন লোকের মধ্যে একজন কোন বিষয়ে 
কথা কহিতেছেন, ইহাঁর ভিতরে অন্য এক জন এর বিষয়ে অন্য একটা গল্প 

বিস্তৃত ভাবে বলিতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া 

ফেলেন; ব্যক্তব্য বিষয়ের সারাশংটুকু বলিয়া ফেলা উচিত । বছ জনাফীর্ণ 

সভাস্থলে অবান্তর কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিয়! অনেককে লজ্জ! পাইতে 

দেখিয়াছি । 

ক্মৌন্ব্রক্ত | যতই বাক্সত্যম করা যায় ততই একাগ্রতা ও 
কার্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্তই কোন কোন মন্ন্যাসীরা মৌনব্রত 
অবলম্বন করেন। 

৬ কাশীতে এক জন বৃদ্ধার সহিত পরিবারস্থ অন্য স্রীলোকদের কলহ 

হইত বলিয়া তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া! কলহের হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছিলেন। বৌঁধ হয় এই জন্যই নবোঢ়া বধুদিগকে পরিবারস্থ 
অধিকাংশ লোকের সহিত কথা কহিতে দেওয়া হয় না। 

বাক্চতুর ও বাক্য-ব্যবসায়ীর কথায় খুব ভাবিয়া চিত্তিযা 

বিশ্বাস করিতে হয়। কারণ তাহারা এক কথারই নানা রকম ব্যাথ! 

করিতে পারে। 
অর্ক উভয়পক্ষ সত্যান্সন্ধিৎসথ হইলে তর্কে লাভ আছে। 

১৩ 



১৮৬ ব্যবসায়ী । 

ইহার মধ্যে কাহারও সপ্যনিষ্ঠার অভাব এবং পরাজয় করিবার ভাব 

থাকিলে তর্ক করিয়া ফল নাই। তাহা বুঝিতে পারিবামাত্র অপর পক্ষের 

তর্ক বন্ধ করা উচিত। শিষ্যকে ভালরূপ বুঝাইবার জন্য গুরুশিষ্যে তর্ক 

আঁবন্তক। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর তর্ক অনেক সময়েই নিক্ষল হয়। 

“কুতর্ক করিলে সত্য জানা নাহি যাঁয়।” তর্কের সময় এক জনের কথা 

শেষ না হওয়া পর্যান্ত অন্তের নীরব থাকা উচিত। 

(৭) সাক্ষাৎ করা । 

কশ্মচারী বা চাকরকে বলিয়া রাঁথিবে যেন যে কেহ তোমার সহিত 

দেখা করিতে আসিলে বসিতে বলে এবং তোমাকে ডাকিয়া দেয় । পূজায় 

ব্সিলে বা স্নান আহার করিতে থাকিলে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া 

তৌমাকে জানায় । নিদ্রায় থাকিলেও বিশেষ আবস্ঠক বুঝিয়া৷ তোমাকে 

জাগাইয়া দেয়। তুমি হয়ত তাহাকে খবর দিয়া আনিয়াছ, তোমার 

বিশেষ দরকার, কিন্তু তোমার লোক সুবিধা পাইলেই বলিয়া দিবে “এখন 

দেখা হবে না” তিনি হরত সন্ত্রান্ত লোক, ভাল পোষাক করিবার 

সভ্যাস নাই, তুমি তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা কর। এইরূপ লোককেও 

চাঁকরেরা ফিরাইয়া দিয়া থাকে। তোমার চাকর তোমাকেই বড় মনে 

করে, তোমার বাড়ীতে যে তোমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট লোৌক আসিতে 

পাঁরে তাহা তাহার ধারণ! থাকে না । 

বদি কোন সামীন্ত লোকই প্রার্থী হইয়া! তোমার নিকটে আসে তাহার 

প্রার্থনা পুরণ কর আর নাই কর, তাহাকে শীঘ্র উত্তর দিয়া বিদায় 

কর! উচিত । 
(ত) জাতিভেদ ৷ 

'জাঁতিভেদ চারি বিষয়ে । প্রথম উপবেশনে, দ্বিতীয় স্পুষ্ট অন্নভোজনে, 

তৃতীয় পঙক্তি ভোজনে, চতুর্থ বিবাহে। উপবেশনের জাতিভেদ 

পাশ্চাত্য দেশে নাই, এদেশেও বর্তমান রাজার ইচ্ছায় রেলে, ্ামারে, 



সামাজিকতা । ১৮৭ 

কোর্টে এই ভেদ নষ্ট হইতে আরম্ত হইয়াছে। স্পুষ্ট অন্নভৌজনের জাতি- 
ভেদও পাশ্চাত্য দেশে নাই, এদেশেও নষ্ট হইতেছে। পউ.ক্তি ভোজনের ও 

বিবাহের জাতিভেদ প্রায় সকল দেশেই আছে, তবে ক্রমশঃ কমিতেছে। 

অনাঁচরণীয় জাঁতিদের সকলেই ত্রাঙ্গণাদির আঁচরণীয় হুইতে চেষ্টা 
করিতেছে । নিজের! সভ্য, বিদ্বান ও ধাম্মিক হইরা! আচরণে ব্রাহ্গণাদির 
সমকক্ষ 'হওয়াই উৎকৃষ্ট উপায়। ব্রাহ্মণদিগকে নীচ করিবার চেষ্টা 

করিলে লাভ নাই বরং ক্ষতি। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদির আচার ক্রমেই 
নীচ হইতেছে । ক্রমেই ইহারা অনাচারণীয়দের সমান হইতেছেন ; আঁর 
নীচ করিবার চেষ্টা'কেন? আর যদিই করিবার ইচ্ছ' হয়, প্রকাশ্ত ভাবে 

আন্দোলন না! করিয়া ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকে চেষ্টা করিলে ক্রমে 

সহজে হইবে । তাঁড়াতাড়ি করিলে শক্ত ও বিলম্ব হইবে। 

আর ব্রাহ্মণাদিকে অনাচরণীয়ের৷ তাহাদের ছোঁয়া জল খাঁওয়াইলে 
ব্রাহ্গণাদির ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজেদের জাত রক্ষা করিতে হইলে 
্রাহ্মণীদির ছোয়া জল না খাওয়াই নিরাপদ । কারণ ব্রান্মণাদি 

জাঁতিভেদের নিয়মগুলি ( অর্থাৎ কুকুটমাঁংস ও যবনান্ন ভক্ষণ, বিলাত 

গ্রত্যাগত লৌক সমাজে প্রচলন করা! প্রভৃতি ) যতটা লঙ্ঘন করিতে 
পারেন, অনাচরণীয়ের! ততটা পারে না! 

জলপাঁন করে না। ব্রাক্ষণাঁদিকে তাহাঁদের ছৌয়া জল পাঁন করাইবার 
পুর্ব্বে নিজেরা প্রত্যেক জাতি অন্য সব জাতির ছোঁয়া জল পান করিয়া 
পরে ব্রাঙ্মণাদিকে তাহাদের ছোঁয়া জল পান করাইবার চেষ্টা করিলে, 

যুক্তিযুক্ত হইত বলিয়! মনে হয় । 

(থ) কলহ। 
কলহই 1771501009/5051)0106 অর্থাৎ বুঝিবাঁর ভুল। সাধারণতঃ 

একে অন্তের মনের ভাব বুঝিতে না পারিলে কলহের উৎপত্তি হয়। 



১৮৮ ব্যবসারী । 

তারপর ইহ] ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । একের ক্ষমাণ্ডণ থাকিলে 

সহজে বাড়িতে পারে না । উভয়ের ক্ষমাগডণ থাকিলে জন্মিতেই পারে 

না। ইহার মধ্যে যাহার ক্ষমাগুণ বেশী সেই বড়। 

(দ) কুসংস্কার | 

আমাদের অনেক কুসংস্কার । তজ্জন্ত আমাদের অনেক কার্ধ্য 

সহজে সাধিত হয় না। আঁমাঁদের বিশ্বান ছিল পাশ্চাত্য লোকেদের 
কুসংস্কীর নাই । তাহা ঠিক নহে। তাহাদেরও অনেক কুসংস্কীর আছে; 
বিবেকানন্দ স্বামী প্রণীত “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” দ্রষ্টব্য । 

(ধ) অনুকরণ ও পরিবর্তন । 

পোঁষাক, ভাষা, কার্যযের ও ধরন্মমতের অনুকরণ করা হয়। ধীর 
প্রকৃতির লোকেরা সহজে অনুকরণ করিতে পারেন না। ন্ুতরাং 

আবশ্তকীয় অন্ুকরণ'ছেলে বয়স হইতে করান উচিত। বিশেষ চিন্তা 
করিয়। অনুকরণ করিতে হয় ! চঞ্চল প্রকৃতির লোকের! সহজে অন্থুকরণ 

করিয়া থাকেন । 

অঅন্নুক্তন্রী। কে) ধর্ম কার্যের ও সতকাঁধ্যের অনুকরণ । 

(খ) অপেক্ষাকৃত সুবিধা জনক কার্য্যপ্রণালীর 

অনুকরণ । 

(গ) বেশভূষার অনুকরণ । 
(ক ও খ) ধর্ম্কার্ষ্যের এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক কার্য্যপ্রণালীর 

অনুকরণ নিজে ভাল রকম বুঝিলে অবশ্ঠ এবং শীঘ্র কর্তব্য । 

গে) কার্যের স্থবিধার জন্ত বেশ ভূষার অন্ুকরণও আঁবশ্তকীয়, কিন্ত 
সৌন্দ্ধ্য বৃদ্ধির জন্য অন্ুকরণ বিলম্ব করিয়া করাই ভাল। 



১৭। দান। 

. ক্পুশীয ॥ ঈশ্বরে প্রণিধান, বৈধ ধর্মানুষ্ঠান ও পরোপকার এই তিন 
কাধ্যঘার! পুণা হয়। ঈশ্বরে প্রণিধান ও বৈধ ধর্মানুষ্ঠান আমাদের 

আলোচ্য বিষয় নহে। «পুণ্যং পরোপকারেচ পাপঞ্চ পরগীড়নে ৮ 
উপন্গন্স ॥ ব্যবসায় কালেও সর্বদা মনে রাখিবে জিনিস 

বিক্রয় করিতেছ, মূলা নিতেছ, কিন্তু ষদি সুবিধা পাঁও তাহা হইলে কোন্ 
রকম জিনিস কিনিলে বেশী দিন টিকিবে, কোন্ট! অন্পদিন টিকিবে,, 
কোন্ট! ব্যবহারে সুবিধা বা অস্তৃবিধা হইবে, ইত্যাদি সমস্ত বলিয়া দিবে, 
তাহাতে লোকের উপকার হইবে। এই রূপে বলার জন্য তুমি কোন 
মূল্য পাইবে না বটে, কিন্তু ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে, ইহলৌকিক 
মঙ্গলও হইবে, কারণ গ্রাহকসংখ্য1 বাড়িবে। 

অপপক্জাজ্র । পশুর! হিংআক মনুষ্য চিনে এবং অহিংশ্রককে 

হিংসা করে নাঁ। ইহা চৈতন্তদেবের জীবনীতে এবং সাঁধুদের মুখে 
শুনিক্াছি। অহিংশ্রক মনুষ্যেরা মশা, ছারপোকাও মারে না। 

প্রভুযুপ্পব্গল্র ৷ অসময়ে কোন ধনী লোকের নিকট হইতে 
উপকার পাইয়াছি, সুসম্ে তাহার বা তীহার উত্তরাধিকারীর কোন 
উপকার পাওয়ার অবশ্তক না হইলে যে কোন অভাবগ্রস্ত লোককে 
উপকার করিলেই প্রত্যুপকার করা হইল। 

দানে বড় পুণা, ইহা পরোপকারের অন্তভূতি। আভিধানিক দনি 
একের স্বত্ব লোপ পূর্বক অন্তের ব্বত্ব স্থাপন বুঝায় । বাস্তবিক গরিবকে 

বা অন্ত কারণে বিশেষ অভাবপ্রস্ত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সহিত দান রুরাই 
বাস্তবিক দান। ' 



১৯০ ব্যবসান্ী । 

(ক) বৈধদাঁন। 

প্ৰরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্” ইহা প্রসিদ্ধ শীন্্রবাক্য । 
বন্ধকে দান করিলে পুণ্য হয় না, বান্ধবতা হয় । কি রকম দরিদ্রকে কি 

রকম দানি করা উচিত ইহার ব্যবস্থাই দাঁনবিধি। বৈধদাঁন অর্থাৎ উপযৃক্ত 
পাত্রে দান করা বড় শক্ত, তাহাতে বহু,পরিশ্রম ও চিন্তার আবশ্তক। দানের 
জন্যও সময় সময় বিজ্ঞাপন দরকার হয়, নতুবা! উপযুক্ত প্রার্থ পাইবে না, 
অনুপযুক্ত চতুর লোক প্র্রার্থ হইবে। অর্থ যেমন মিতব্যয়িত। দ্বারা রক্ষা 
করা আবগ্তক, তেমন সদ্ধযয় করাও কর্তব্য, নতুবা! অর্থোপার্জনের উদ্দেশ 

সাধিত হইবে ন! এবং পুত্র প্রভৃতি অপব্যয় করিয়া সম্পত্তি নষ্ট করিবে। 
এই দেশে শিক্ষার জন্য দানের পরিমাণ বড় কম, ইহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া 

উচিত! হিন্দুভাবে দানের হ্বাস হইয়াছে, কিন্তু পাশ্চতাভাবে দানের 
পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই। 

(খ)ট লৌকিক দান। 

বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসী বা রাজকর্মনচারীর অন্থুরোধে সময় সময় এক- 

কালীন দান ব! চাদ! দিতে হয়, না দিলে অন্ত সময়ে তাহাদের সাহায্য বা 

সহান্ৃভৃতি পাওয়া যায় না) কোন কোন স্থলে নির্ধযাতনও সহা করিতে 

হয়, সুতরাং তাহাঁও দিতে হইবে, দিয়া লৌকিকত। খাতে খরচ লিখিবে। 

সভাস্থলে বসিয়া চাঁদার খাতা স্বাক্ষর করিতে হইলে অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার 
সহিত বেশী দান করিতে হয়, সুতরাং নির্জনে বসিয়া স্বাক্ষর করান নিয়ম 

রাখাই স্থৃবিধা । তবেই শ্রদ্ধার দান হইবে, অশ্রদ্ধার দানে পুণ্য হয় না। 

(গ) অনর্থক'দান প্রতিদান । 

অনর্থক দান ও প্রতিদান ষত এড়াইতে পার ততই ভাল, ইহাতে 

বছু অর্থ নষ্ট ও পরিশ্রম হয়। কাজের লোকের পক্ষে এইরূপ 
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অকাঁজ বৃদ্ধি করা অন্তায়। যদি কাহাকেও কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হয়, কিন্ত 
দিলে সে আবার প্রতিদান করিবে বুঝ, তবে না দেওয়াই ভাঁল। 

(ঘ) অবৈধ দানে পাপ। | 

ুষ্িভিক্ষা যখন এদেশে প্রচলিত হয়, তখন উদ্দেন্ত মহৎ ছিল, সাধুরা 
সামান্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ ও যোগ সাধন করিতেন, 

তাহাদের ভরণপোষণ অপরের অবশ্ত কর্তব্য ছিল। এখন মুষ্টিভিক্ষা 

অধিকাংশ স্থলেই পাঁপ, ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ; বলবান্ লোক 
ভিক্ষা করিয়া খায়, পৃথিবীর কাঁজের কাঁজ কিছুই করে না, সুতরাং দুর্ভিক্ষ 
জন্মায়। ইহাতে অনর্থক শ্রমজীবীর শ্রম ও বেতন বাঁড়ে, ষদিও বৈধ 

বেতন বুদ্ধি প্রীর্থনীয়। আর মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার সময়ে ইহা! অল্প মূল্যের 

বলিয়া অনেক সময় পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অসাবধানভাবে দেওয়া 

হয়, অপরদিকে পয়সা মূলাবাঁন্ বলিয়! ইহা! দান করিবার সময়ে সাধারণতঃ 
পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া! দেওয়। হয়, স্থতরাং পাত্রাপাত্র বিবেচন| না 

করিয়া বহুলোককে চাউল দাঁন কর! অপেক্ষা সেই চাউল অথবা তাহার 

মূলা অল্প কয়েকজন বাস্তবিক অভাগ্রন্ত লোককে বেশী পরিমাণে দিলে 

অবশ্ঠই অধিক পুণ্য হইবে, পরন্ত যে সকল ধার্মিক বৈরাগী শুধু 
মুষ্টিভিক্ষা্ধারা জীবিকা নির্বাহের সংকল্প করিয়াছেন এবং অন্ত ভিক্ষা 

নেন না, তাহাদিগকে অবসশ্ঠই মুষ্টিভিক্ষা দিতে হইবে । 
সহবের কাণ! খোড়াকে দান করিয়াঁও মনে তৃপ্তি হয় না। কেহব! 

কুত-অন্ধ, কেহবা৷ ভিক্ষা করিয়া মদ খায়, কাহারও বা! দুইটা স্ত্রী। 

দান করিয়া যদি প্রতিগ্রাহীর নিকটে প্রশংসা পাইতে চাও তবে এমন 

দন করিবে, যাহ চিরকাল করিতে পারিবে ; কারণ দাঁন বন্ধ করিলেই 

দানগ্রহীতা তোমার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিবে । ইহা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র 

বিগ্তাসাগর মহাশয়ের উপদেশ । 
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“পমমব্রাঙ্গণে দানম্ দ্বিগুণম্ ব্রাহ্মণক্রবে | 

প্রাধীতে শতসাহত্রম্ অনন্তম্ বেদ-পাঁরগে ॥৮ 

(মনু ৭ম অধ্যায়, ৮৫ শ্লোক ) 

অব্রা্গণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতরকে যাহা দান করা হয় সেই পরিমাণ পুণ্য 

হয়, কর্মাস্থিত ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়, শাস্তরাধ্যায়ীকে দান 
করিলে শত সহত্রণ্ডণ ফল পায়, আর বেদ-পারগকে দান করিলে অনন্ত 

ফল হয়। 
দান করিবার পূর্বে একটা নিয়মাবলী করিবে এবং আবশ্তকমত 

সময়ে সময়ে পরিবর্তন করিবে । নিয়মে থাকিবে কি রকম প্রীর্থকে দিবে 

এবং কোন্ স্থানের লৌককে দিবে। তোমার দানের পরিমাঁণ যত বেশী 
হয় 01015 তত বড় নিবে, যথা-জন্মগ্রীম বা বাঁসগ্রাম, পরগণী, জিলা, 

বিভাগ ইত্যাদি । ছোট ছোট দানগুলির 01:05 ছোট রাখিয়া বিশেষ 
দানগুলির 01:01 বড় করিতে পাঁর। টাকার পরিমাণ যত বেশী হইবে 

ততই জাতিভাঁবেও 01:০1 বড় করিবে, যথা তোমার নিজ বংশ, 

তোমার শ্রেণী, তোমার জাতি, তৎপর মানুষ মাত্রই । বদি নিয়মাবলী না 

কর, তবে তোমার নিকটে অনেক অন্থুরোধ আসিবে এবং অপাত্রে ব 

তুলনাক্রমে অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিতে হইবে । অনুরোধে দান করিলে 
দানের ফল হইবে না । অন্থুরোধের ফল হইবে । 

বড় বড় ছাত্রবৃত্তিগুলি, ছোট 01:01 নিলে ফেগুলির প্রার্থী পাওয়ার 
সম্ভাবনা কম, সেইগুলির 01০12 বড় করিয়া নিবে। 

দ্শন্ন গ্রহণ ॥। পারত পক্ষে যাঁজ্ঞা করিতে নাই। দান গ্রহণে 
মন্তুষ্যের কম্মঠতা-শক্তি হ্রাস হয়। অন্যায় উপার্জনকারীর দান গ্রহণে 

তাহার পাপের অংশভাগী হইতে হয় । 

 হনান্ন প্রানী । দানের নিয়মগুলি এমনভাবে করা উচিত 
কাহাকেও অন্ুনয় ব! অন্থরৌধ করিতে না হয়, এবং অন্ুনয় বা অন্রোধ 
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করিয়া ফল না হয়। অনুনয় করিয়! দান মঞ্জুর করিতে হইলে দাতার 
পক্ষে জ্ঞাতসাঁরে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক অভিমান দ্বারা অধঃপতন 
হইতে পাঁরে। দান কাধ্যেরও অসুবিধা হ্য়। 

গাম পোপ্পন্নীক্স। সাঁধু কার্যে ফত নাম তত অকাম। 
ব্যবসায়ে যত নাম তত কাম। সাঁধুকার্যে যত নামের দিকে দৃষ্টি থাকে 
ততই পরোপকার কম হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে যতই নাম প্রচার হয়, 
ততই গ্রাহক বৃদ্ধি হয়। সুতরাং দাঁনাঁদি পুণ্য কার্ধ্য যর্থাসম্তব গোঁপন 
রাখিবে। বত প্রকাশ হইবে ততই নাম (প্রশংসা ) বাহির হইবে, এবং 
ততই পুণ্য কমিবে। | 

শম্েতন্লেন্স দ্বান্স। লোপ । অভাবগ্রস্ত সবল লোককে 

সাহায্য করিতে হইলে, দেখিবে তাহার দ্বারা কোন কাঁজ করাইয়া 
বেতন স্বরূপ সাহাধ্য করিতে পার কি না; যদি এক আনার কাঁজ 

করাইয়া! একটাকা দেওয়া আবশ্তক হয় তাহাঁও ভাঁল। সেই সুবিধা ন! 

থাকিলে বিনা সুদে ধার দিলে যদি টাঁক1! আদায়ের সম্ভবনা! থাকে তবে, 

তাহাই করিবে । যদি তাহাঁও সুবিধাজনক না! হয়, তবে অপেক্ষাকৃত 
অল্প পরিমাণ দান করিবে । 

স্পশিক্ষা1-এঞ্প। গরিব ছাত্রদিগকে পড়ার খরচ দান না করি! 
খণ দেওয়া অনেক স্থলে বেশী ফলপ্রদ এবং সুবিধাজনক | কারণ দান 

অনেকেই চাহে, খণ অনেকেই চাহে ন!। 

সলামস্তিক কার্যে জীদগ।। সময় সময় সামরিক 
কার্যের চাঁদা আদায়কারিগণ নিজের নামে অধিক টাকা স্বাক্ষর করিয়া 

অন্ত দ্বারা অধিক টাকা! স্বাক্ষর করাইয়া লয়, টাঁক! দেওয়ার সময় নিজে 

দেয় না, দিলেও কম দেয়৷ 

প্রায়ই সামগ্নিক কার্যের টাকার হিসাব দেওয়া হয় না। উদ 
টাকা সময় সময় কর্মনকর্তীরা ইচ্ছামত ব্যয় করেন । , 
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াম্ন প্রতভ্াখ্যাম্ম। কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি দান চাহিলে 
একবার নিষেধ করিবে, তাঁর পর সে পুনঃ পুনঃ চাঁহিতে থাকিলে উত্তর 
দিবে না। উত্তর না দিলে সে পুনঃ পুনঃ চাহিবাঁর উপায় পাইবে না । 

অন্বচ্ছল্ন ল্গান্ন। স্বচ্ছল দাঁন করিলে প্রার্থীর নিকট ধনের 
মূল্য কম বোধ হয় এবং অপব্যয় হইয়া থাকে । কোন ছান্ধের পাঠের 
খরচ ১০২টাকা হইলেঃতাহাকে ৯২টাকা! দিলে সে মিতব্যয়িতা ছারা 
বায় সংক্ষেপ করিয়া ৯২টাকাতেই চালাইবে, নতুবা অন্ত আত্মীয়ের 
সাহায্য নিয়া চালাইবে, আত্মীক্বদের দান প্রবৃত্তি করানও পুণ্যকা্য ; এবং 

তুমি ৯ জনের নিকট হইতে ১২টাকা করিয়া! সঞ্চয় করিয়া আর একজনকে 
৯২টাঁক! দিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে অসম্পূর্ণ দাতা বলিয়৷ নামের 
ত্রুটি হইবে । তবে যে কাজ নির্দিষ্ট সংখ্যক টাঁকা না হইলে "কখনই 
হইতে পারে না এবং প্রার্থীর অন্যত্র সাহাঁধয পাঁওয়ার আশা নাই সেব্বপ 
স্থলে সম্পূর্ণই দেওয়া আবশ্তক। 

দান প্রার্থীর অভাব ভালরূপ বুঝিতে না পারিলে বিলম্ব করিয়া 
২৪ দিন ফিরাইয়! তবে দান করিবে; এবং পরিমাঁণেও অপেক্ষারুত 
কম করিবে। 

শ্কোন্ন হনচ্সিত্তি | যাহার নিজ'হাঁতে দান করিবার ক্ষমতা ও 
স্থবিধা আছে, তাহার পক্ষে দান সমিতিতে দান করার আঁবশ্তক নাই। 
দাঁন সমিতির সকল কাজ প্রত্যেকের মনের মত হওয়া অসম্ভব । 

যে সকল দীন-সমিতি রিপোর্ট ছাপেনা, এবং হিসাব দেয় না, 

তাহাদিগকে চীদ! দিতে নাই । 

চেরিটেবল ইন্ষ্টিটিউশনে দান করিবার সময় দেখিতে হইবে, ইহার 
প্রধান কর্তীর।স্্রী পুত্রাদি আছে কিনা ; এবং সংসারের জন্য চিন্তা করিতে 

হয় কিন! থাকিলে সমিতির জন্য এক মনে খাটিতে পারিবেন 

না। যদদিস্ত্রী পুত্রথাকে এবং তাহাদের জন্ত ইহার কোন চিন্তা করিতে 
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না হয়, অন্য সম্পত্তি বা আয় থাকে এবং সংরক্ষণের জন্য অন্য লোক 

থাকে তবে তত ক্ষতি নাই; তবে নিজের অধিক যোগ্যত৷ থাকিলে 
উভয় দ্রিকে কাঁজ করিতে পারেন, এমন লোকও আছে। 

যদি স্ত্রী পুত্রাদি থাকে এবং তীহাকেই ভরণপোষণাঁদি করিতে হয় তবে 
আশ্রম হইতে বেতন নিয়া পৃথক্ খাওয়ার বন্দোবস্ত করা ভাল, নতুবা 
“কর্তার পাতে মাছের মুড়া” পড়িবেই । আমার জাঁনিত অনেক সেবাশ্রম 
এই দোষে নষ্ট হইয়াছে । এইরূপ আশ্রমে দান করা উচিত নয়। এই 
সকল লোক অন্ত কর্তার অধীনে কাঁজ করিতে পারে । 

্ত্রী-পুত্রবিহীন কর্তীরও ভোগ বিলাসের ইচ্ছা! থাকিলে তাহাকে 

বেতন নিয়া পৃথক খাওয়ার বন্দোবস্ত করা নিরাপদ । তোগেচ্ছ! না 

থাকিলে আশ্রমবাসীদের সহিত এক ভাবে থাকিতে এবং খাইতে প্রস্তত 
থাকিলে সর্বাপেক্ষা ভাল। 

দান সমিতির অধ্যক্ষ মিতব্যয়ী কি না, কি রকম পোষাক পরেন, ট্রামের 
এবং রেলের কোন্ ক্লাসে চড়েন ইত্যাদি অনুসন্ধান“করিতে হইবে । 

সৎ ও নিঃস্বার্থ দান সমিতির সংখ্যা এই দেশে বড় কম, সুতরাং এই 

সব দানের সময় দেশী কি বিদেশী দেখিবার আবন্তকতা নাই; সংলোক 

নিঃস্বার্ভাবে কাজ করিতেছে দেখিলেই দান করা উচিত। 

কোনও দান সমিতির কোনও সামান্ ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন 

করিবার জন্ত দীন বন্ধ করা উচিত নয়; দান কমাইয়! পুনরায় তর্কবিতর্ক 

দ্বারা সংশোধন করা উচিত। 

অলস হুহবকছিগক্ষে কাজে লাগাইাল 
উক্পাস্ত্র । দান সমিতিতে কিছু কিছু নির্দোষ আমোঁদের বন্দোবস্ত 

থাকিলে অলস ধনীপুত্রগণকে কাঁজে লাগান যায় । 

দ্শনেল পলিহ্মাপী। যে সকল দান-সমিতির আয় বেশী, 
ব্যয় কম, তাহাদিগকে চাদা দিবে না। যাহাঁদের আয় ব্যয় উভয়ই.কম 
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তাহাদিগকে কম দিবে । যাহাদের আয় ও ব্যয় বেশী তাহাদিগকে বেশী 

দিবে, াহাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী তাহাদিগকে আরও বেশী দিবে। 

আব্বু ॥। কোনও অভিভাবকবিশিষ্ট লোক দান চাহিলে 

তাহার অতিভ্ভাবকদ্বারা আবেদন করিতে ঘল! উচিত । | 

চান আম্মিত্তি সচ্ছল কল্প । দান্ন সমিতির 
7১10100906৮ গণ অর্থাতাৰ সহা করিয়। অর্থস্বাচ্ছল্য করিবার জন্ত 

ব্যস্ত হহয়া পড়েন, এবং দান সমিতিকে 561£51079101)5 করিবার 

জন্য বাস্ত হয়েন। উপস্থিত দানকার্ধ্যে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কোম্পানির 
কাগজ করিতে থাকেন) অধিক টাঁকা জমিয়া গেলে অলস, নাম প্রার্থী, 

স্বার্থপর বড় লোক বাঁ ধূর্ত লোক ইহাদের কর্তৃত্ব পাইয়! থাকে । ইহার 

ফল কি হয় তাহ! মহান্তদিগের এষ্টেট দেখিলেই বুঝা যাঁয়। 
অতএব দাঁন সমিতির বাঁধা আয় না করাই ভাল। টাকা বেশী 

হইলে দান গ্রহীতাঁদের জন্য ভাল বাড়ী, ঘর, বাগান, পুকুর প্রভৃতি কর! 

আবশ্বক। বীধা আয় না থাকিলে, সর্বদা কৃতিত্ব দেখাইয়া! চাদ সংগ্রহ 
করিতে হইলে, অলস, স্বার্থপর, নামপ্রার্থ প্রভৃতি লোক এই কাঁজে 

আসিতে চাহিবে না; সুতরাং সং ও কন্মঠ লোকের হাতে এই সকল 

কাঁজের ভার পড়িবে এবং কজিও ভাঁল চলিবে । 

সাএু। কাশীতেও প্রকৃত সাধুর সংখ্যা বড়ই কম; যদিও লাল 
কাঁপড়ওয়ালার সংখ্য! অত্যন্ত অধিক | দৃ্ভীম্বামীরাই সর্বশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্তে দণ্তী হইতে পারে না; ইহারা ব্যতীত অন্তের গেরুয়া 

কাঁপড় পরিবার বিধি নাই কিন্ত এখন ত্রাক্গণেতর জাতির মধ্যেও অনেকে 

গেরুয়৷ পরে, কেহবা দণ্ডীই হইয়া থাকে ; যদিও তাহারা কাশীতে 

দণ্ডীদের সহিত মিলিতে পারে না । কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি কখনও সাধু 

হইতে পারে না ইহা আমি বলিতেছি না । প্রকৃত দণ্তীর মধ্যেও নাঁনা 

রকম লোক আছেন কেহবা প্রাপ্ত বন্ত্র ও কমগুলু বিক্রয় করিয়া পয়সা 
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করে। কেহবা একস্থানে একবার ভিক্ষা (আহার ) করিয়া অন্তাত্র 

যাইয়া বৈকালের জন্য সন্দেশ লাড়, চাহিয়া লয়। কেহ বা ভাল খাবার 
জন্ঠই দণ্তী হয়; কাহারও বা পুর্ব সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কে টাক! 

রাখিয়। দণ্ডী হয়। স্বামী ভাস্করানন্দেরও মৃত্যু সময়ে বহু লক্ষ টাক! 

ছিল 'তাহা নিয়া শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া হইয়াছিল; ইহা অনেকেই 
জানেন। ৬কাশীধামে একজন নগ্ন ও ক্মমীন্নী পরমহংস ১৭২ টাকার 
জন্য রাত্রিতে লগ্ঠন লইয়া তিন মাইল পথ হীটিয়া আমার বাসায় 
আসিয়াছিলেন; এবং আমাদের সহিত কথা কহিয়া' ছিলেন। 

কিন্তু এখনও এমন দণ্ডী আছেন, পুর্বদিনে নিমন্ত্রণ করিলে 
বিরক্ত হয়েন বা খানই না। মধ্যাত্ু কৃত্য সমাপন করিয়। ভিক্ষা 

করিতে রওনা হওয়ার সময় ডাঁকিলে আসিয়া ভিক্ষা করেন। টাঁক। 

পয়সা দিলে নেন না । আমি আমার পরিচিত একজন দণ্তীকে অন্যের 

জন্য কিছু পয়সা তাহার হাঁতে দিতে চাহিলে তিনি আমাকে বড়ই লজ্জা 
দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন “লাল কাপুড়াওয়ালকো খানেক! 

দেও, রূপেয়া পয়সা কবিহি মৎ দেও”। তিনি বৈগ্নাথ হইতে হাটিয়। 
কাশী এবং কাঁণী হইতে হরিদ্বার যাইয়। থাকেন। পথে একবার অন্তু 

হওয়ায় রেলভাড়া চাহিয়| নিয়াছিলেন। 

সংসারে যেমন লোক বিদ্বান হইলেই সৎ হয় না, দণ্তীদের মধ্যেও 
সেই রকম আছে; তবে দণ্ভীদের মধ্যে একবারে অসৎ ও মূর্খ কম। 

মন্ুর মতে বেদপারগকে (বা সাধুকে ) দান করিলে অধিক পুণ্য। 

কিন্তু সাধুদের অভাঁব বড়ই কম, এবং তাহাদিগকে দেওয়ার জন্য অনেকেই 
ব্যস্ত; সুতরাং দান করিবার সুযোগ বড়ই কম। যে সকল সাধু পয়সা চাহিয়া 

বেড়ীয় বা পাইলেই বড়ই সন্তষ্ট হয়, তাহারা সাধু সংজ্ঞার অনুপযুক্ত । 
যে সাধু সমন্তদিন ভগবানের নাম করেন, অবসর মাত্র 

নাই, তিনিই দানের পাত্র। কোন এন জাঁধু ুন্মতবশে সখাঁকেন 



১৯৮ ব্যবসায়ী । 

তাহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই বলিয়া .ধনীরা সাধারণ সদীাব্রত দিয়া 

থাঁকেন। যদি একহাঁজার বাজে লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত সাধু 
অন্ন পান, তবেই ধনী কার্য সফল হইল বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 

আমি কোন উদ্দেশ্তেই এই সকল নামধারী সাধুকে দান দিনা 
প্রস্তুত নহি। 

পশ্চিমাঞ্চলে অনেক লোক পুত্রকে সাধু করিবার মানস করে 

এবং সাধুকে দান করিয়া দ্েয়। যে সাধু হুয় তাহার কোন মতামত 

নেওয়া হয় না। আর কতকগুলি অলসলোক স্ত্রী পুত্র নিয়া তীর্থ 

করিতে থাকে, কোন পরিশ্রম করিতে হয় নী সমস্ত ভারতবর্ষ 

বিন! পয়সায় ভ্রমণ করে ও জীবিক] নির্বাহ করে । 

“দেশে কাঁলেচ পাঁত্রেচ তন্দানং সাত্বিকং স্মৃতং”» । দেশ বিশেষে এবং 

কাঁল বিশেষে দান করিলে কেন অধিক পুণ্য হয় তাহার যুক্তি বুঝিতে পারি 

ন1) পাত্র বিশেষে দান করিলে অধিক পুণ্য হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। 
হ্মহখন্ভ | সন্্যাসীদের মধ্যে ধাহাঁদের গৃহের মায়। সম্পূর্ণ রকমে 

যায় নাই, তাহারা মন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রম করিয়া সাধু সন্াসীদের 
সেবা করেন। এই কাঁজটাও মন্দ বলিয়া বোধ হয় না, যদি তিনি 
নিজে ভোগ বিলাসী না হয়েন। কিন্তু শাস্ত্রে ইহাদের বিধি নাঁই বলিয়াই 
শুনিয়াছি। কিন্তু সর্বদা অর্থ ব্যবহার করিতে করিতে অধিকাংশই 
বিলাসী হইয়া পড়েন। সুতরাং সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতির জন্ঠ মহান্তদিগকে 

দীন না করিয়া নিজে সাধুসেবা করাই ভাল। 

বাবু স্যাসনী। অনেক গৃহীরা সন্গ্যাসীদিগকে ভোগবিলাসীর 
দ্রব্য দান করিয়া তাহাদের সন্ন্যাস ধর্ম নষ্ট করেন। সন্গ্যাসীরাও অপকতা। 
বশতঃ দান গ্রহণ করিয়! নষ্ট হয়েন । 

ন্বেশ্ঘান্লী আাঞ্জুক্রা গৃহস্থ সাঁধু অপেক্ষা অনেকস্থলে 
অসাঞ্চু। 



দান । ১৯৯১ 

স্বোগী। যোগ দ্বারা ঈশ্বর চিস্তার সহায়তা হয়, কিন্তু 
যোগী হইলেই পুণ্যাত্মা হয় নাঁ। একঘণ্টা শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে 
পারিলে, হাতে আগুন ধরিতে পারিলে, শুন্ে উঠিতে পারিলে, 
যোগী হইতে পারে) কিন্তু যোগী হইয়াও সাধু না হইতে পারে, 
জুক়্াচোরও হইতে পারে। স্থতরাং তাহার! প্রকৃত সাধু না হইলে 
দানের পাত্র নহে। 

সাধু চিনিবার উপায় । 

১। পরমহংস কিছু চাক না, দিলে খায় । 

২। তীয়! চার, কিন্ত পাঁচবাড়ী ভিক্ষা করির না পাইলে শুধু জল 
খাইয়া শুইয়া! থাকে । 

৩। ভাল সাধুর! পয়সা ছোঁয় না, বিশেষ কোন কারণে ছু'ইতে বাঁধ্য 
হইলে, হাতে রাখে, টেকে করে না। পীড়িত বা বিশেষ কারণ না হইলে' 
রেলে চড়ে না। 



১৮। পারিবারিক ব্যবহার | 

(ক চাকর। 

গৃহকাধ্য ঘরের স্ত্রীলোকদ্বার। সম্পাদিত হয় না, এই অবস্থায় অর্থ 

থাকিলে চাকর রাখা! উচিত; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বেতন দিলেও বেতন 
আদায়ের জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ না খাটাইয়া! যত কম খাটাইয়া পার এবং 
নিজেরা করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে; তবে কোন সময় চাকর না 

থাঁকিলে কষ্ট হইবে না, এবং পরিশ্রমে শরীরও ভাল থাকিবে । চাকর 

দিয়া কাজ করাইলে সন্ত্রম বাড়িরে এই ভাব মনে আনিও না। নিজের 

কাজ নিজের ঘরের লোকদ্বারা যত সময়ে হইতে পারে, চাকরের দ্বারা 

তাহা! অপেক্ষা সময় অনেক বেশী লাগে, কাজ ভাল হয় না, তার মধ্যে 

বিশ্বাসের অভাব থাকিলে অনেক সন্দেহ। চাঁকর চুরি করে কিন! 

দেখিবার জন্ত অনেক কষ্ট পাইতে হয়। কারণ একবারে চোর নয় 
এরূপ চাঁকরও বড় কম। ঝিগুলির অনেকেই ভয়ানক । 

বাসার চাকর, যাহার একটার বেশী রাখিবার ক্ষমতা৷ নাই, সৎ দেখিয়া 

রাখিবে। সেসব কাজ না করিতে পারিলে, কতক কাজ নিজে করিয়া 

নিবে (কারণ চাকর সৎ হইলে তত কাজের হয় না)। বেশীচাকর 

রাখিতে পারিলে কতক সৎ এবং কতক কন্মঠ (অসৎ) রাখিবে। ছোট 

লৌকের মধ্যে কন্মঠিতা ও সততা! একত্রে পাঁওয়া অসম্ভব । যদিও কেহ 

সৎ ও কন্ঠ থাকে তবে সে বেশীদিন চাকরি করিবে না ও চাকরির 

দরকার হইবেন! । 

(খ)ট দৈনিক কারের তালিকা । 
প্রত্যেক গৃহস্থেরই দৈনিক গৃহকার্য্যের একটা তালিক। থাকা উচিত। 

তাহ! থাকিলে বাসায় নুতন চাকর নিযুক্ত হইলে কাধ্য শিখাইতে সুবিধা 
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হয়। গৃহিলীদেরও এই তাদিকাঘারা! অনেক উপকার হুইতে পারে, 
ফার্্ের ভূলও কম হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে । ইহ! লক্ষীন্ন চরিত্রের মত 
ছড়া বাঁধা থাকিলে মনে রাখার সুবিধা হয়। 

(গ) ঘটী। 
পরিন্নারস্থ-প্রত্যেকের এক একটা স্বতন্ত্র ঘটা থাকিলে ভাল ) যে যাহার 

ঘটা নিয়া পায়খান! যাইবে, উহার বাহিরে ভিতরে মাজিবে এবং সেই ঘটা 
দিয়াই জল পান করিবে। ইহাতে চাঁকরের পরিশ্রম কমিবে, নিজের একটু 
ব্যায়াম হইবে, ঘটা পরিষার থাকিবে এবং গ্রীসের আবশ্তকতা৷ থাকিবে 
না। খাওয়ার সময় গ্লাসের ব্যবহার থাকিলে প্রত্যেকের একটী করিয়া 
গ্লাস চাই, কিন্তু এক ঘটাতে তিন চারিজনের চলিতে পারে। যে ঘটী 
সর্বদা মাজা হয় না তাহা মাজিলে প্রথম ২1১ দিন হাতে ময়লা লাগে, তার 

পর প্রত্যহ মাজিলে হাতে ময়লা লাগে না। 

(ঘ) কাপড় ধোয়া । 
স্নানের পর নিজের কাপড়খান! ধোপাঁদের নিক্নমমত একটু আছড়াইয়া 

ধুইয়া জল নিগ্ড়াইয়া ছায়াতে শুকাইবে। ধোঁপাদের মত, আঁছড়াইলে 
কাপড় নরম হইবে না, কোাইয়া ধুইলে বহর কমিবে নাঁ। যাহারা বড়- 
লোক নয়, শুধু কাপড়কাঁচ। প্রভৃতির জন্তই একজন চাকর রাখিতে পারে 
না, তাহাদের চাকরঘ্বারা কাপড় ধোয়্াইলে কাপড়ের নানা ছূর্থীতি। 

ভাগ করিয়া আছাড়ে না বরং মাটিতে ফেলিয়া ময়ল! করে। অবসর মত 

ধোয়ার দরুণ কাপড় অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়া৷ এবং অনেকক্ষণ রৌত্রে 
গুকাইিয়া কম টেকসই হয়। 

জাম! কেহ ঘরে ধোয় না, ঘাম লাগিয়া! অব্যবহার্ধ্য হইয়া থাকে । 

মধ্যে মধ্যে ঘরে ধুইলে পরিফার থাকে । তবে ইস্তিরি হয় না বটে, 

তথাপি ধোক্সা কর্তব্য । | 
পি 



হই ব্যবসায়ী । 

($) পাঁচক। 

ঘরের স্ত্রীলোকদেরদ্বারা রন্ধন কার্য্যটা সম্পাদন হুইতে পারিলে পাঁচক 
পাঁচিকা না রাখাই উচিত। অন্ত জাতির বা অজানিত লোকের পক 
অন্ন খাইতে যে শীস্্কার বিশেষ নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ খাদ্চ- 

দ্রব্য অত্যন্ত পবিত্র হওয়। আঁবশ্তক । ইহা! সামান্ত ক্রুটিতে অতি সহজে 
অপবিত্র হইয়। যায়; অপবিত্র খাগ্ভ খাইলে শরীর অসুস্থ হয়, সঙ্গ 

সঙ্গে ধর্মকাধ্যেরও ব্যাঘাত হয়৷ 

যদি নিতান্তই ঘরের স্ত্রীলৌকদেরদঘ্ারা পাকের কার্ধ্য না চলে, তবে 

পাঁচক রাখিতেই হইবে। পাঁচক রাঁখিলেও একজন স্ত্রীলোক সম্বুখে দীড়াইয়া 

বান্না করাইবে। কফ ফেলিয়! বাঁ ঘাম মুছিয়! হাত ধোয় কি না দেখিবে। 

পাঁরিলে একবেল! ঘরের স্ত্রীলোকেরা ও একবেল! পাচক রীধিবে। 

পজ্িবেজ্ষ্ণ 1 বদি পাচকই রীঁধে, পরিবেষণ ঘরের মেয়েরা 

করিবে । তাহাও না পাবিলে একজন বসিয়া ব্যঞ্জনাদি ভাগ করিয়া 

দিবে; নতুব! তাহার খাতিরের লোককে বেশী দিবে বা যাহীকে বেশী 
দেওয়া আবস্কক তাহাকে কম দিবে। 

বাঙ্গালীর মাসিক আয় ছুই শত টাক্ষ। হইলেই ঘরের জ্রীলোকদের 
অনেক রোগ উপস্থিত হয় । সেই রোগের জ্বালায় কিছুতেই রান্না! করা 

পৌঁষায় না। কাজেই বেতনভোগী পাঁচক রাখিতে হয়। পাচক 
ক্বীথিলেই খাওয়ার দক্ষা রফ1! । পাচক ব্বাখিলেও স্বজাতীব পাচক রাখা 
উচিত, তাহা হইলে ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালায় 
পাঠাইবার উপায় থাকে ; নতুবা রান্নাঘর হইতে একেবারে পেন্সন্। 

(চ) উত্তরাধিকারিত্ব আইন। 
আমার মতে উত্তরাধিকারিত্ব আইনে এইরূপ বিধি থাকা উচিত... 

প্রত্যেক ত্যক্ত সম্পন্ধি উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়ার সময় সম্পত্তির 



পারিবারিক ব্যঘহার | ২৩ 

পরিমাঁপান্থসারে ঘত বেছী হয় (শতকরা ৫২হইতে ২৫৯পর্য্যস্ত) বিজ্ঞান ও 
শিল্পাদি শিক্ষার বন্য দেওয়া কর্তব্য। পুভ্রের মংখ্যা বেশী হইলে ইহার 
ছার কমিতে পারে। 

মৃত ব্যক্তির অনুরূপ প্রকৃতির যুবকদদিগকে তাহার মানসপুত্র বল! 

যাইতে পারে, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই ত্যক্ত সম্পতির কতক অংশ 
ব্যক্লিত হওয়া উচিত। 

(ছ) একান্নবর্তী পরিবার । 

একাননবর্তী পরিবারের লোকের প্রকৃতি উদার এবং ক্ষমাশীল হইলে 
একাননবর্তী পরিবার খুব ভাল, কিন্তু সেই রকম লোক সংসারে আজ কাল 
প্রায় দেখিতে পাওয়! যায় না, সুতরাং এই জীবন সংগ্রামের দিনে, 

জিনিসপত্রের মহার্থতার দিনে, একান্নবর্তী পরিবারের অনিষ্টকারিতা সর্বদা 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। ঝগ্ড়া হওয়ার পূর্বে স্বার্থপরতার ভাব একটু 

দেখা দেও মাত্রই পৃথক হইয়া পড়া উচিত । 

ব্যবসায়ে লাভ লোকসানের ঠিক নাই, লাভ হইলে সম্পত্তি নিয়া 
মোকদ্দমা, লোকসান হুইলে দায়িত্ব নিয়া মৌকদ্দম|!। অতএব ব্যবসায় 

আরম্ত করিবার পূর্বেই পৃথক হইয়া ব্যবসায় করা উচিত। অর্থোপার্জন : 

করিয়া নিজের ভোগ বিলাস কথঞ্চিৎ লাঘব করিয়া পৃথকান্ন ঘনিষ্ট 

আতীয়দিগকে যথাসাধ্য সাহাধ্য করা অবনত কর্তব্য। একান্বর্তী 

পরিবারে আলন্ত বুদ্ধি করে, অনেকেই একের গলগ্রহ হয় এবং একের 

উপর দৌরাত্ম্য করে। একান্নবর্তী পরিবারে চাকর, লৌকিকতা প্রতৃতি 
কতকগুলি ব্যয়সংক্ষেপ হয়। হুতরাঁং যতকাল একত্রে থাকা যাইতে 

পাঁরে তাহাই ভাল, জমীদারদের পক্ষে ইহা! বিশেষ আবষ্ঠকীয়। 



২৯৪ বাবসায়ী। 

0 (জ)' পৃথক হওয়ার সোপান | 

১1 যদি ভ্রীলোকের রূগড়া পৃথক হওয়ার কারণ হয় তবে খাওয়! 

দওয়া পৃথক করিবে। রানী 7 

৯1 দি পরিবারস্থ কোন লোক উচ্ছত্খল হয়, তবে সেই উচ্ছল 

ব্যক্তি যেই পরিমাণ অর্থ সাধারণ তহবিল হইতে নেয়, আন্েরও সেই 

হিসাবে নেওয়া উচিত, এবং যখন সে ধার করিতে আর্ভ্ত করে তখন 

অন্য স্বচ্ছল অংশীদের তাহাকে টাকা ধার দেওয়া উচিত। যখন সে 

তাহার সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, তখন স্বচ্ছল অংধীদের 

তাহা খরিদ কর! উচিত৷ 
| 

ম্মৌথ শিকার প্রথা | (7910 11559 57910107, ) 

কলিকাতা অঞ্চলের যৌথ পরিবার প্রথা পৃথকান্ন অপেক্ষা ভাঁল। বামুন, 

চাকর, তত্ব এবং চাদ! প্রভৃতির খরচ কম পড়ে । একে অর্জিত ব! 

সঞ্চিত সম্পত্তি অন্যে পাঁয় না । একের খণের জন্য অন্যে দায়ী হয় না। 

ভাতের খরচ এক সঙ্গে দুধ, জলখাবার, কাপড়, ডাক্তার প্রভৃতির 

খরচ পৃথক থাকে । তবে বিবাহ, শক্তীড়া, প্
রভৃতিতে একে অন্যের যথা 

.সাধ্য সাহাব্য করে। তাতের টাকাও আছ ভন্থুসারে কম, বেশী দিয়! 

থাঁকে। ইহাতে কিছু নীচতা বৃদ্ধি করে।...বখাসম্তব খাওয়া পরা 

একরকম-করা উচিত। রি | 

.. পিতা বর্তমানে অথবা সতভাব থাঁকার ময় সম্পত্তি ভাগ করিয়া! 

একান্নে থাকিলে পরে পৃথকা্ হওয়ার সময় রগড়ার সম্ভাবনা কমিয! 

যাঁয়। কারণ এক সময় পৃথকান্ন হইবেই হইবে। 

বিলাতে কোন কোন পিতা ও ছোঠ ভ্রাতা প্
রভৃতি, ছেলেদিগকে পড়ার 

খরচ দিয়া তমন্ক “নিয়া থাকেন? : এদেশীয় ছেলেদের ক্
রমশঃ যেরূপ 



পারিবারিক ব্যবহার । ২০৫ 

ব্বৎস্শমমশ্র্ণাচ্গী । বিবাহের পাত্র পাত্রী অন্বেষণ সময়ে সঘংশ 
দেখা স্বাভাবিক। যে বংশে বু ধনী, মানী, জানী, বিদ্বান্ ও ধার্দি্ 

লোক ছিলেন এবং আছেন সেই বংশই সদ্বংশ। কুলাঁকাজ্জী লোক বৰ 
এঁ রকম বংশের মূর্খ, দরিদ্র, অসৎ পাত্রকেও শ্লীঘ্য এবং কীর্ণা, খোঁড়া 
কলহপ্রিয়া, কন্তাকে শ্লাধ্যা মনে করেন। কিন্তু বর এবং কনের মাতা 

পিতার চরিত্র সম্বন্ধে বড় ভাবেন না । আমার মতে সর্বাগ্রে মাতাপিতার 

স্বাস্থ্য ও চরিভ্রাদির অনুসন্ধান করা আবশ্তক | 

নিজের তুলনায় খুব উচ্চবংশে বিবাহ সন্ত্রমের কারণ ন! হুইয়! অনেক 
স্থলে অসন্ত্রমের কারণ হইয়া পড়ে । সদ্বংশজ কুটুম্ব দেখা হইলেই আত্ম- 
গৌরব প্রকাশ করিয়া অসদ্বংশজ কুটুম্বকে লজ্ঞিত করিয়া থাকে! 
বিদ্ধ ধন প্রভৃতির আকর্ষণে অন্ন উচ্চবংশীয়ের! সম্বন্ধ করিতে চাহিলে 

ভালই । কিন্তু পণ দিয়া কন্তা আনিয়া সম্ভ্রম বৃদ্ধি করাতে সম্ভ্রম 

বৃদ্ধি না হইয়া বরং হাস হয়। বিশেষতঃ শাস্ত্রে আছে ক্রীতস্ত্রী 
দাসীবৎ। ৃ্ 

নূতন ধনীর! পুরাতন ধনীদের সহিত সম্বন্ধে চাল চলন রান! খাওয়া 
শিখিতে পারে। 

ম্েলাহই। আমাদের দেশের অনেক বালিকা মুখ্য সেলাই না শিখিষ়! 
কেবল গৌণ সেলাই শিখে । নিত্য প্রয়োজনীয় লেপ্, কীথা, বালিশের 
ওয়াড়, জামা, মোজা মেরামত ও রিপুকর্শ প্রভৃতি না শিখিক্না গৌণ 
সেলাই অর্থাৎ নিশ্প্রয়োজন আসন্, কন্ার্টার গরম মোজ! প্রভৃতি 
সেলাই শিখে। 

স্ুট্হ্দ পোজ্ষপ। )। অলল, অমাঞ্ঞিত-চরিত্র বা! অসচ্চরিত্র 

উপায়হীন কুটুম্বকে পোষণ কর! নিতাস্ত আবশ্তক হুইলে সাধ্যমত দৈনিক, 
মাসিক বা! বাক বৃত্তি করিয়! দেওয়া উচিত; এক পরিবারে কখনও 

রাখিতে নাই, এবং নিজ ব্যবসায়ে চাকরি দিতে নাই ।, 



২৯৬ বাঘসায়ী। 

ন্নি্কুতল প্রস্পৎুতন। কেহ কেহ অনর্থক আপন স্ত্রী পুত্রের 
প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা! অগ্ঠে বিশ্বাম করে না; সুতগ্নীং 

এইরূপ প্রশংসা করিয়া হাস্তাম্পদ হওয়ার ফল নাই। 'অনেক স্থালে 
বিশেষ দোষ থাকিলে তাহ! ঢাঁকিবার জন্য লোকের! অগ্তের নিকটে আঁপন 

পরিবারস্থ লোকের প্রশংসা করিয়া থাঁকে ; তাহা করিবাঁমান্র অন্ত 
লোকেরা ধুবিতে পারে। 

অহবল্জোন্ প্র! ॥ ভদ্র স্ত্রীলোকগণ রেলষ্টেসনের একপ্রাস্ত 

হইতে অপর প্রান্তে চলিয়! যাইতে বাধ্য হন ; এবং তীর্ঘস্থানে ২১ ক্রোশ 
পথও হীটিতে বাঁধা হন। কিন্তু সহরে এক বাসা হইতে বড় রাস্তার 
অপর পার্স্থ অন্য বাসায় যাইতে হইলেই পাঁল্কী বা গাড়ীর আবপ্তক 
হয়; এইরূপ যানের আবশ্তকতা! তুলিয্না দিলে অনেক ব্যয়ের সংক্ষেপ 
হয়, এবং কাধ্যের স্থুবিধা হয়। কিন্তু অশিক্ষিতাঁবস্থায় যাতায়াত বৃদ্ধি 

পাইলে ঝগড়া! বৃদ্ধির সম্ভবন! 
ামন্ন ও চাকল্প্রক্ষে অবসর সমক্সে অতিরিক্ত ঠিক! 

কাজ দিয়! তাঁহাদের আয়বৃদ্ধি করা আবশ্যক | 

গ্লহিলী “হাত অবসর নাই” বলিয়! অন্ত লৌককে বসাইয়। 
রাখবেন না। যাহাকে যাহ! দিতে হবে, আগে দিয়া বা বাহির করিয়া 

রাখিয়া! কার্য্যে বমিবেন। অবিবেচক গৃহিনী কোন কার্ধা করিতে 

বসিয়াছেন, সরকার বাজার করিবার জন্য টাঁক1 চাহিতেছে, গোয়ালা 

ছুধ দেওয়ায় জন্য ঘটি চাহিতেছে, চাকর মমলা পিষিষার মস! 
চাহিতেছে ; কিন্তু গৃহিণীর হাত অবসর নাই সকলেই বদিয়! আছে। 
তিনি সর জিনিসাদি ও টাকাঁকড়ি নিজ হাতে রাখিয়া! কর্তা! হইতে 
ভালবাসেন, কাজের সময় আঁলন্ত ত্যাগ করিয়া বা স্বভাবধশতঃ জিনি্ 

বাহির করিস! দিতে অনিচ্ছুক | টাকা পয়সা সঙ্গে পাখিলে আনেক 

গ্ুবিধা হয়) * 
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বাজান কল্প! ॥ চাকর দ্বার! বাজার করান কখনই উচিত 
নহে কারণ বিশ্বাসী চাকর দুল্লপভ। অবসর থাকিলে নিজে বা পুত্রাদির 

দ্বার! বাজার করান উচিত। বড় লোকদের বেশী বেতনের সৎ কর্মচারী 
দ্বারা বাজার করান উচিত। ইহাতে খাওয়া ভাল হয়, পয়সা বাঁচে । 



১৯। বাড়ী করা । 
(ক) দেশ নির্ণয়। 

বিশেষ অস্থৃবিধা না থাকিলে এবং হাতে যথেষ্ট টাকা থাকিলে পাঁশচম 

অঞ্চলে বাঁড়ী করা উচিত, কারণ জলবায়ু ভাল ও খাগ্ছদ্রব্য সম্তা। 
বাঙ্গালীর! পুর্বে পশ্চিম দেশেই ছিল, অর্থ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালায় 
আসিয়াছিল, যাহাদের যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাদের বাঙ্গালা দেশে 
থাকার কোনও আবগ্ভকত। দেখা যায় না । বিশেষতঃ শাস্ত্রে আছে £-- 

“অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেযু সৌবাষ্ট্র-মগধেষু চ। 
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হাতি |” 

(খ) স্থল নির্ণয় । 

“ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ে। রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চম | 

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যান্তে তত্র বাসং ন কারয়েখ॥” 

অধিকাংশ গ্রামেই এই সকল সুবিধা সম্পূর্ণরূপে পাওয়৷ যায় না) 

সুতরাং মধ্যবিস্ত লোকের পক্ষে গ্রামে বাস করিবার বিশেষ আবশ্তকত। না 

থাকিলে সহরে বাড়ী করাই উচিত। কিন্ত জমিদারদের গ্রামে ও সহরে 
উভয় স্থলেই বাঁড়ী থাকা আবশ্তক। ইহ বলা বাহুল্য যে, ক্লষক এবং 
তাহাদের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ী ও কন্মোপজীবীদের বাড়ী গ্রামেই থাকিবে । 

(গ) গ্রামে পাকা বা মূল্যবান্ বাড়ী । 

ককষ্দের অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়া পর্য্যস্ত গ্রামে পাঁকাবাড়ী কর! 

প্রবানীদের পক্ষে অস্থবিধাজনক 1 সহর অপেক্ষা গ্রামের বাড়ীতে খরচ 



বাড়ী করা । ২০৯ 

বেশী পড়ে। অভাবের সময্ন বিক্রয় করিতে পাঁরা যায় না, গেলেও 

উপযুক্ত মূল্য পাঁওয়! যায় না, ভাড়াটে মিলে না। অধিকস্ত বাড়ী 
সংরক্ষণের জন্য বেতন দিয় প্রহরী রাখিতে হয়, কিন্তু দে শাসনাভাবে 

কর্তব্য পালন করে না। | 

(ঘ) বাড়ীর পজিসন্ (2০51০1), 

ইঞ্জিনিয়ারদবারা প্ল্যান করাইয়া বাঁড়ী করিবে, ফি দিলেও অনেক 

লাভ হইবে । সর্ব প্রথমে দেখা উচিত প্রত্যেক ঘরে আলে! ও হাওয়া 

যায় কিনা এবং কোন রকমে অস্বাস্থ্যকর না হয়। তার পর কার্য্যের 

সুবিধার দিকে এবং তৎপর সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 
"্পুবে হাঁস পশ্চিমে বাশ দক্ষিণে ছেড়ে উত্তর ঘেরে, বাড়ী কর্গে 

ভেড়ের ভেড়ে।” 
এমন ভাবে বাড়ী করা যায় যে বাহির অপেক্ষাও ঘরের ভিতরে 

বেশী বাতাস বহিবে; এবং ঘরের অন্ধকারময় ,স্থাঁনেও বাতাস যাইবে । 

কিন্তু সকল স্থাঁনে দেখিতে সুন্দর হইবে কিন! সন্দেহ । 

($) তীর্থাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাস। 

দাঁজিলিং প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বা কাণী প্রভৃতি তীর্থস্থলে সামান্ত 
অবস্থার লোকেদের বাড়ী খরিদের মত টাক! হইলেই বাঁড়ী খরিদ কর! 
উচিত নহে। সেই স্থানে ২৪ বৎসর ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিয়া সুবিধ! 
বৌধ করিলে তাহার পর বাড়ী খরিদ ব! প্রস্তত কর! উচিত। কোন 

কারণে সেই খানে থাক! না হইলেও বেশী হারে ভাড়। পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু সারা বৎসর ভাড়াটে থাঁকে না, সুতরাং লাভ কম হয়। 

সহজে বিক্রয় করা যায় না। ভাড়া আদার এবং মেরামত ইত্যাদি 

অন্গবিধাজনক । 



হ১৪ ব্যবদায়ী। 

ধাহাদের ৮অন্ূ্ণী বিশ্বেশ্বর দর্শন সপ্তাহাস্তে বা মাসান্তে হইলেও 
চলে, কিন্তু ৬গঙ্গ! নান প্রত্যহ তিনবেলা চাই তাঁহাদের জন্য ৬কানীধামের 
উত্তর, বা দক্ষিণে, গঙ্গার উপর পঞ্চক্রোণীর বাহিরে, বড় বড় রাস্তা! ও 

বাগাননহ পরিষ্ার প্রশস্ত বাড়ী করিয়া নৃতন কাশী স্থাপন করিলে, 
বাঙ্ষালীদের থাকার বিশেষ স্ুবিধ। হইবে। 

(চ) নিভৃত চিন্তাগার | 

চিন্তাগার গোল হইলেই সর্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু তাহ! বেশী ব্যয়সাধ্য। 
চড়ুফ্ষোণ করিয়া কোণটা! কাটিয়া দিলে ব্যয়ও কম হইবে, কাজেরও 
বেশী অসুবিধা হইবে নাঁ। চলিবার সময় যেন মুখ ফিরাইতে না হয়, 
বেশী লম্বা হইলে ভাল। মুখ ফিরাইতে হইলে অন্যমনস্ক হওয়ায় আশঙ্কা 

থাকে । হাঁটিতে হাটিতে বুদ্ধি খোলে। নির্জন ও আলিসাযুক্ত ছাদের 
উপর চিস্তাগার মন্দ হয় না । যাহাঁদের বাড়ীর সংলগ্র নির্জন বাগান 
ও মাঠি আছে তাহাদের চিস্তাগারের আবশ্তঠক নাই। চক্রাকারে এক্ট! 

স্থান বেড়া দিয়া নিলেই হুইবে, কিন্তু রোদ, বুষ্টি ও হিমের অস্বিধা 
থাঁকিবে। যাহাদের তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তামাক খাইতে 
খাইতে তাহাদের বুদ্ধি থোলে, তাদের চিস্তাগারের আবগ্তক হয় না। 

(ছ) পায়খান। | 

পায়খানা অন্ন ব্যয়ের হইলেও ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ল্যান করাইয়া করিবে। 

আমি বত পায়খানা দেখিয়াছি তন্মধ্যে অনেকই একটু বিবেচনার ক্রুটিতে 
অস্গুবিধাজনক করিয়া! রাখ! হইয়াছে । 

(জ) প্রস্তত প্রণালী । 

কণ্টাকুট অপেক্ষা কষিসন হিসাবে রাল়্ী করায় বোকসানের 
সম্ভাবনা কম। 
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(ঝ) ব্যয় | 
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পার্থে সমান বাড়ী করিতে খুব সম্তা হয়, যত লম্বা, তত মূল্য, বেশী লাগে। 

(ঞ) বাগান । 

প্রত্যেকের বাড়ীতেই ফুল ও শীক সব্জির বাগান থাঁকা উচিত। 
বাড়ীতে বাগান না! থাকিলে বাড়ী সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হয় না। 
ছোট বাড়ীতেও ২৪টা ফুলগাছ বা পাতা বাহার গাছ এবং লঙ্কাগাছ, 
আদারগাছ, লেবুরগাছ ও পেয়ারা গাছ হইতে পারে। 

ন্জ্জি বাগান । স্থান বেশী থাকিলে সব্জিবাগান করা 
উচিত। গৃহস্থের পক্ষে নানারকম সব্জি অল্প অল্প করা উচিত। এক 

রকম বেশী করিলে ঘরে খরচ হয় না, অথচ অন্ত রকম কিনিতে হয়। 

আলু পটল ও মূলা প্রভৃতির চাষ এক্টু শক্ত । বেশী পরিশ্রম করিতে 

না পাঁরিলে, এই সর না করিয়া কিনিয়! নেওয়া উচিত । 
ব্ভলাগাচ্ছ । বীচি কলার গাছ অল্প পরিশ্রম সাধ্য এবং অনেক 

উপকারে আসে । পাতা, থোড় ও মোচ। পাওয়া যায় । 

আভল ল্বাঁঞান্ন। সৌখিন লোকদিগের ফল বাগান না করিয়া 
ফুল ও ক্রোটনের বাগান করাই ভাঁল। আর দূর্বাঘাসযুক্ত জমিই 
সুন্দর ও সন্তা। বাগানে গাছগুলি' খুব পাতাল! লাগান আঁবিশ্তক । 

গ্রপ ক্ষরিলে অতি ঘন করিতে হইবে। প্রত্যহ পরিষার্ করা চাঁই। 
'অতিরিক্ত এবং পুরাতন ভাল পাতা ফেলিয়৷ দেওয়া চাই । 

চল বাঁপান্ন। ছোট বাড়ীতে আম কাটাল শ্রভৃতির গাছ 
রোপণ করিয়! অন্ধকার ও স্বাস্থ্যকর কর! উচিত নয় । বড় বাড়ীতে 
ফলবাগাঁন করিতে হয়। গাছ পাঁডুল! লাঁগাইতে হয়। বড় হইলেও 
যেন এক্টার গায়ে অগ্ঠটা না! লাগে। | 



২০। স্বাহ্যরক্ষ। | 
মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থযরক্ষা করা আবশ্তক ৷ মানসিক স্বাস্থ্যের 

জন্য নির্দোষ আমোদ, গান, বাজনা, সুন্দর দৃপ্ত দর্শন) এবং শরীরৈর জন্য 
নিয়মিত আহার, নিত্রা, ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ইত্যাদি আঁবশ্তক) 
কিন্তু যাহারা ঠিক আর্্যধর্থ্ানুসারে ব্রান্ধ্য মৃহূর্তে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃন্ান, 
সন্ধ্যা, প্রীণায়াম, জপ, বিন্দূধারণ ও শান্ত্রমতে আহারাি করেন, তাহাদের 

ব্যায়ামের আবশ্তকতা নাই। বাল্যাবস্থা হইতেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম 
পালন কর! উচিত ) তাহা! না করিলে সমস্তজীবন নানীরোগে কষ্ট পাঁইতে 
হয়। আমার অনেক বন্ধু ও আমি এই আলম্তের শাস্তি ভোগ 

করিতেছি । 

স্থৃতি শাস্ত্রের নিয়মগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ধর্মের 
তীব্র শাসনের উল্লেখ থাকায় এবং যুক্তি না থাকায় অনেকে অবিশ্বাস 
করিয়া সেইগুলি পালন করেন না, অথচ ইউরোপীয় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী 
ও ব্যক্সবাহুল্যাদি কারণে গ্রহণ করেন না, সুতরাং অল্পিত্, অজীর্ণ ও 

বহুমূত্র প্রভৃতি .রোগে জড়িত হইয়া, মৃতবৎ কালযাপন করেন। ইহাঁর 
সত্যতা . প্রমাণ করিতে হইলে সাধু, সন্ন্যাসী, জুত্রাঙ্মণ ও বিধবা প্রভৃতি 
বাহার! শান্ত্রমতে থাকেন তাহাদের স্বাস্থ্য আমাদের মত আঁচারভট্ট 
লোকদের স্বাস্থ্যের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পাঁরা যায়! কিন্তু 
যাত্রার দিনের কোনিও যুক্তি পাঁওয়| যায় না। কার্য্ের বড়ই ক্ষতি হয়। 

পঠদ্দশায় বালকেরা 'অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিয়া শুধু পড়িতে: 

খাঁকে, শরীরের দিকে বিদ্দুমাত্রও টিতে সঃ ভিরনিতাি 
হইন্াই অসুস্থ হইয়া পৃড়ে। 



_ স্বা্থ্যরক্ষা। নব ২৯৩ 

ক্ুত্রিম খাদ্যদ্রব্য: : ভেজাল তৈল, দুগ্ধ, স্ৃত ও দৌকাঁনের 
প্রস্তত মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্বাস্থ্য নষ্ট করে। 

(ক) পান। | 

পালে পাকশক্তি বৃদ্ধি করে বটে কিন্তু বাল্যাবস্থায় জিহ্বা শক্ত করে, 
সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অনাবগ্তক, বিশেষতঃ ইহার অনত্যাসে বা 
সঙন্কোচি হয়। 

(খ) তামাক । 

তামাঁক ভাল ক্লান্তি নিবারক বলিয়া কিলার রা 

হয় শ্রমজীবীদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । আঁমি তামাক খাইনা 
বলিয়া ইহার আবশ্তকতা বুঝিতে পাঁরিতেছি না। ইহার ব্যবহারে 
কাহারও কফরোঁগ বুদ্ধি হইয়া থাকে, যুখে গন্ধ হয়। হুকাঁয় তামাক 
খাওয়াতে অনেক সময় নষ্ট হয়, অপরিষ্কার করে, এবং একটু অসাবধান 

হইলেই আগুন লাগে। পুনঃ পুনঃ না ধুইয়' এক হুকায় বহু লোকের 
 ধুম্রপানে ঘ্বণার উদ্রেক হয় । 

(গ) চা। 

দাঞঙ্জিলিং অঞ্চলে শ্রমজীবী লোকেরা এক পেয়ালা! চা ও সামান্ত 

ছোঁলাভাজা খাইয়! সমস্ত দিন পরিশ্রম করে এবং রাত্রে ভাত .খায়। 

তাহাদের শরীর খুব সুস্থ। বাঙ্গালী শ্রমজীবীদের পক্ষে এই অবস্থায় কোন 
অসুবিধা! ন| হইলে এক বেলার .খাওয়া সঞ্চয় হইতে পারে ) কিন্তু যাহারা 
শারীরিক পরিশ্রম বেশী করে না, তাহাদের পক্ষে ইহা স্বাস্থ্যকর হইবে 
কিনা সন্দেহ, কাঁরণ চা পান অভ্যাস করিয়া 'যেকবে: অন্পিত্ রোগে 
তভোগিতে দেখা যাক । ১. 



২১৪ ব্যবদারী । 

(ঘ) জল নষ্ট। 

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই পুকুরের জলে স্নান, বাঁসনমাজ।, ময়ল। 

কাপড় ধোয়া ও অনেক স্থলে প্রত্রাব ও শৌচকর্্ম করা হইয়! থাকে । 
স্রীলোকের! ইহাতে বিশেষ পটু । অনেক স্থলে এই জলই পান, করিতে 
হয়। 

দেবঘর বৈগ্যনাথ তীর্থে শিবগঙ্গায় দত্তধাবন ও মুখ প্রক্ষালন নিষেধ 
কিন্ত অপর ঘাঁটে শৌচকর্খশ করিতে কোন আপত্তি নাই। 

(উ) চিকিৎসা । 

সামান্ত পীড়াতে ওঁধধ সেবন করিবে ন1। প্রায় ওষধই অল্প বা 

অধিক পরিমাণে বিষ) কিন্তু ওলাউঠা প্রভৃতি শক্ত পীড়া প্রারস্তেই 
চিকিৎস! করান উচিত। ওঁষধ ঘত না খাইন্না বা কম খাইয়া পার, 
বাল্যকাল হইতে তাহার চেষ্টা করিবে। ওষধে এক ব্যারাম যেমন কমায় 
মাত্রাধিক্যে অন্য ব্যারাম তেমন বাঁড়াম়্ বা জন্মায় । অতিরিক্ত সেধন 
অন্তায়, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেয় । 

ঘরে ওধধ থাকিলে কেহ কেহ একটু অসুস্থ হইলেই ওুষধ খাইয়! 
থাকেন। সেই স্থলে নিয়ম কর! উচিত যে ভাল ডাক্তারকে দেখাইয়া 
ওধধ খাওয়া । আঁমি তাহাই করিয়া থাকি । 

কুচিকিৎসা অপেক্ষা অচিক্ষিৎসা ভাল। শক্ত পীড়াতে সামান্য 
চিকিৎসকের দ্বার! চিকিৎসা করাইবে না । 

রোগীকে পিপাসার সময় অবস্তই জল দিতে হ্য়, তবে স্থলবিশেষে 
বেশী বা কম। 

ক্ষুধার সমর রোগীকে অবশ্থই পথ্য দিবে, শুধু ওলাউঠা রোগে কৃত্রিম 
ক্ষুধার দময় ব্যতীত | 



শসার: ২১৫ 
সা খাইলেও অর রোগীর পুরাতন তেঁডুল, হল তি 
ও়াতে দোষ নাই বরং সম মর আবথকর 
মাথা গরম হইলে মীথায্র জল বা বরফ দিলে ক্ষতি নাই, বরং ভাল। 
নিজের িলজাগালা | | 

আম্মাস্ণস্ ল্লোগ । আমুর্কেদীয় চিকিৎসায় অনেককে ' 

আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি ; হোমিওপ্যাথি মতেও আরোগ্য হইতে 
দেখিয়াছি, কিন্ত আলোপ্যাথি মতে আরোগ্য হইতে কম দেখিয়াছি । 

" ভক্ষ্ছান্লোপ ॥ এই রোগে সাধারণ আ্যালোপ্যাথি. ডাক্তা রনধারা 
চিকিৎসা করান উচিত নহে, ধাহারা শুধু চক্ষুরোগের চিকিতসা করেন 

(90০018115) তাদের দ্বারাই চিকিৎসা করানি উচিত। হোমিওপ্যাথিমতে 

অতি অল্প সময়ে অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি 

হাতুড়ে চ্িল্কিএতনন্ ॥ অনেক সময় হাতুড়ে চিকিৎসায় 
অল্প সময়ে খুব বড় রোগ সহজে আরোগ্য হয়, কিন্ত বিপদের আশঙ্কাঁও 
খুব বেশী; সুতরাং শাস্তরমত চিকিৎসা করাই ভাল। অস্ততঃ হাতুড়ে 

যতে চিকিৎসা! করাইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদন মতে, 

করা উচিত। 

 লিক্ষি শুক ন্নোন্স্্রন্ন ॥ কোনও পরিবারে কাহারও' 
কোন সামান্ত গীড়া উপস্থিত হইলে যত বন্ধুবান্ধব দেখিতে আদিবে, 
সকলেই এক একটি ওষধের নাম করিবে, এবং সেই ওষধে নিশ্চয় 
আরোগ্য হইবে বলিয়া বলিবে। রোগীকে সেই ওুঁষধ ব্যবহার করাইলে, 
তাহারা সন্তষ্ট হইবে ; অন্তথায় তাহারা অসন্তষ্ট হইবে। প্রত্যেক রকম 
গীড়াই নানা শ্রেণীর থাকে । এক ওষধে সকল শ্রেণীর গীড়া ভাল হয়, 
না) সুতরাং কোন্ ওষধে ভাল হইবে, তার ঠিক নাই। গরিব ন! 
হুইলে কোনও চিকিৎসাবিধিমতে চিকিৎসা করাই নিরাপদ্।. কঠিন 

শীড়ার সময় এক একজন বন্ধুবান্ধব এক একজন চিকিৎসকের নাঁম 



করিয়া খাঁকেন, তাহাতে সময় সময় স্বার্থও জড়িত থাকে | শী সময় যে 
বন্ধু নিরপেক্ষ, ঘনিষ্ট, বুদ্ধিমান্ এবং চিকিৎসা বিষয়ে বাহার কিছু জ্ঞান 

মাছে, তীহারই মত নিয়! ছিক্ষিৎসক নিষুস্ত কর! উচিত। 
7557105  77990169]. ' (ব্যবসার়ী হাসপাতাল ) শপব্যবসায়ী 

হাপাতাল এই দেশে হয় নাই, হইলে চিকিৎসার সুবিধা হইবে । 

7 ক্োগি-গ্লুহা ॥ রোগীর গৃহ স্বাস্থ্যকর হওয়া নিতান্ত আবশ্তক | 
রোগীর গৃহে ৩৪ জনের বেশী লোক থাকা উচিত হয় না। কিন্ত 

দর্শকদিগকে ঘরে যাইতে না! দিলে সকলেই অসন্তষ্ট হন। ইহা! নিরারণের 
ভার কক্কশ-প্রকৃতির প্রতিবাঁসীর উপর থাকা ভাল । ্ 



২১। ভ্রমণ । 
স্থানাস্তরে যাইবার সময় সঙ্গে কিকি জিনিস লইতে হইবে, তাছার 

তালিকা''প্রস্তত করা আবশ্তক। এই তালিকা প্রস্তত করিতে কিছু সময় 
লাগে, এবং সয়ে সময়ে তাহাতে ভূলও হয়; এ ভ্রমের দরুণ পথে কষ্ট 
হয়। অতএব অবসর সময়ে একখানি তালিকা প্রস্তুত করির়! রাখিলে 
এবং মেই তালিকাথানি একখানি পিচবোর্ডে (7১855 2০9:0) অথবা 
্রীল ট্রাঙ্কের ঢাঁক্নার ভিতর দিকে আঁটিয়া রাখিলে অতি অন্ন সময়ে পথের 
দ্রধা সংগৃহীত হইতে পারে এবং তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা খুব কম। 
নিয়ে তালিকার নমুনা করিয়া দিলাম ; নিজ আবহ্ঠক মত পরিবর্তন ও 

পরিবর্ধন করিয়া লইলেই হইবে :_ 
স্শোক্বান্ষ | ধুতি, চাঁদর, জামা, রুমাল, তোয়ালে, গেঞ্রী, মোজা, 

ছাতা, ছড়ি, জুতা, চটি জুতা । 
ম্বিছাখন্ন| ॥ বালিশ, লেপ, তোষক, চাদর, 7595145. 

এধাদ্য 1 লুচি, সন্দেশ, আদা, আচার, লবণ, তেঁতুল, লাগ, ফল। 
ন্বাজ্লম্নল । থালা; ঘটি, বাটি, প্লীস। 
প্ভন্ষগচ্গি। নোটবুক, পেক্সিল, দোয়াত, কলম, পোর্টফলিও । 
অ্নান্নাহিজ্জ | ওঁবধ, হাতমাটি করিবার মাটি ব। সাবান, দত্তকাষ্ঠ, 

দুববীক্ষণ বস্ত্র, দিগ্দর্শন যন্ত্র, ছুরি বা কাটাল্ী। 

(ক) দিগৃভ্রম ৷ 

... দ্বিগৃত্রমম হইলে মন ভাল লাগে না; যেস্থানে ভ্রম একবার জন্মে, 

সেইস্থানে ভ্রম প্রায়ই যার না। দিকের থুতি অমনোযোগী হইয়! চলাই 
১৫ 



২১৮ | ৃ বাধসায়ী ৷ 

ইহার কারণ; চলিয়। যাইতে উহ! প্রায় জন্মে না, বঞ্রপথে কচিৎ জন্িক়াও 

থাকে ; যানে যাইতে দিকের প্রতি মনোযোগ থাকে না, তখনই 

অধিক জন্মে । 

(খ) দ্িগভ্রম নাশের উপায়। 

পথে থাকিলে অগ্ত যাহার দিক ঠিক আছে তাহাকে বলিয়া রাঁখিকে 

ধে আমি মুখ চাকিলাম ; এই যাঁনের সম্মুখ বখন অমুক দিকে থাকিকে: 
তখন আমাকে বলিবে, তখন আমি মুখ খুলিব। তখন ঢাকৃনন খুঁলিলেই 

দিক ঠিক হইবে৷ গন্তবা স্থানে পৌহুছিয়! দিগৃভ্রম খাঁকিলে মুখ ঢাঁকিয়া 
নিজের সংস্কারমত দিকে যান রাখিলে ভ্রম নষ্ট হইবে। যান আয়ত্বাধীন, 

না হইলে বড় যান হইতে নামিয়া ছোট যানে উঠিয়া পর্ব্ভাবে সংস্কারমত, 

দিকে যান স্থাপন করাইয়া! ঢাকৃনি খুলিলেই দিকৃ ঠিক হইবে । 

(গ) পথ চলা । 

/ জনাকী ব্বাস্তাক্ম চলিবার সময় সন্মুখদিক্ক হইতে যে সব রৌক আসে, 

তাহাদের সহিত সংঘর্ধণ না লাগিবার জন্ট প্রচলিত নিয়মানুলারে য়ে যার, 

বামদিকে যাইবে, তাহা! হইলে কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষণ হইবে 

না; কিন্ত সকল সময়ে বামদিকে যাওয়ার স্ুঘিধা হয় না, তখন ডালদিকে 

যাইতে হইবে। ডানদিকে যাইতে হইলে সম্মুথের লোকেরও তাহার 

ডানদিকে আস! আবশ্তক । ইহ তাহাকে বুঝাইয়! বলিতে হয় যে “আমার 
বামদিকে বাওয়ার অসুবিধ। বলিয়া আমি আমার ডানদিকে যাইব; আপনিও 
আপনার ডানদিকে আনুন”; এই সব কথ! বল! অপেক্ষ। তোমার ডানহাত 

ডানদিকে প্রসারণ করিয়া! ইঙ্গিতে সন্ুথস্থ লোককে বুঝাইয় দিবে ষে, 

তুমি ভানদিকে যাইতেছ, তবেই তিনিও তাহার ডানদিকে আিবেন । 



ভ্রমণ । ১১৯ 

(ঘ) পথ চলায় বোঝা । 

দীর্ঘ পথ চলিবার সময় সঙ্গে বোঝা থাঁকিলে তাহ! হাতে, করিয়া 

নেওযা সুবিধাঞ্জনক নহে ; পশ্চাতদিকে কোমরে বা পৃষ্ঠে বাধিয়া! নিলে খুব 
স্থবিধা ; পাহাড়ীয়! স্ত্রীলোকের! এইভাবে ২/ মণ ২।০ মণ বোঝা নিয়! 

পাহাড়ে উঠিয়। থাঁকে। তীর্থযাত্রীদ্দের মত স্কন্ধের উপর থলের মধ্যস্থান 
রাখিয়া, সম্মুখে ও পশ্চাতে ছুইটা শেষ ভাগ রাখাও সুবিধাজনক । মাথাক়্ 

বোঝা! নিলে মন্তিক্ষ নষ্ট হয়, ইহ! শর্মীরত্বত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলেন। 





সমালোচন। । 
_ ব্বান্ঘসাম্ী ৷ আ্রীমহেশচন্্র ভট্টাচার্য্য গরণীত। ৫৮ পৃষ্ঠা; মূল্য 

এক আনা । ভষ্টাচাধ্য মহাশয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতকর্্মী পুরষ। তিনি 

নিজের দীর্ঘ ব্যবসায়ী-জীবনের 'মভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়! অন্য ব্যবসাত্মী- 

দিগকে ব্যবসায়ের মুলস্ুত্র, সফলতার কারণ ও উপায়, ব্যবসায়ীর 

অনুষ্ঠেয় কর্তব্য, প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য কথ! সহজ কথায় বেশ করিয়া 
বুঝাইয়া দিয়াছেন; ইহার 019০0০৪1 উপদেশ গুলি যে পড়িবে তাহারই 

উপকার হইবে। সংসারী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেরই একবার পড়িয়া 

দেখা উচিত । ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া ব্যবসাক় ক্ষেত্র হইতে অবসর 
লইয়াছেন। এক্ষণে যদি এই পুস্তক খানিকে তিনি 19155 করিয়া 

বন্ধিত-কলেবর করেন তবে সাধারণের উপকার করা হয়। এই ধরণের 
বই বাংলায় আর আছে কিন! জানি না 

প্রবাসী 
আষাঢ়, ১৩১৭ সাল। 

ন্র্যব্স্নীম্্রী । দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
সক্কলিত। প্রাপ্চিস্থান-_-৯নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাত। | মূল্য ।০ চারি 

আনা। গ্রন্থকার খবয়ং পাকা ব্যবসায়ী ও কৃতকক্্মী। ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি 
এই গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় কথার আলোচন! করিয়াছেন । আজি 

কাঁলিকার দিনে ইহ! বাজানী মাত্রের নিকটেই আদৃত হইবে । 

বঙ্গবাসী 
৩*+শে আবাচঢ়, ১৩১৮ সাল । 
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ব্যব্রাজ্জী ॥ দ্বিতীয় সংক্করণ, মূল্য চারি আনা । ভ্রীমহেশচন্ত্র 
ভট্টাচার্য প্রণীত। মহেশ বাবু ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত বাক্তি--আপন 

শক্তিবলে তিনি ব্যবসায়ের যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা! 
আমাদের নিয়ত অনুধ্যানের বিষয় । তাহার জীবনব্যাপী মহা তপস্ত।-_ 

ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন । এই পুস্তকে এই তগন্তার ফল প্রতিফলিত । 
আমর! পড়িয়া বড়ই তৃপ্তি পাইলাম । ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত 
হউক । স্বদেশী কাগজে ছাঁপাইয়! ভালই করিয়াছেন । 

নব্যভারত 

জ্যৈষ্ঠ ও আধাড়, ১৩১৮ সাল। 

জিকিরের 

' হ্যন্স্নপন্ত্ী । ভ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত । 
দ্বিতীন্ন সংস্করণ। ১৩১৮ । মূল্য চারি আানা। লেখক কৃতকর্্মা ব্যবসান্ী । 
তিনি নিজের অআভিজ্ঞতালন্ধ বছু কাজের উপদেশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন4 কি করিলে ব্যবসায়ে সুবিধা ও উন্নতি হইতে পারে, সে 
সম্বন্ধে বু চ:8০0০2] উপদেশ শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে । 



সমালোচনা । ২২৩ 

ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী সকলেই ইহ! হইতে অনেক শিক্ষা ও দাহায্য পাইবেন 
এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এ বার 
যথেষ্ট কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে । অথচ মুল্য সে অন্ুপাঁতে বেশী হয় নাই। 

প্রবাসী 
ভাদ্র, ১৩১৮ সাল । 
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২২৪ ব্যবসায়ী । 

ব্যন্স্ান্জী । ছিতীয় সংস্করণ । জ্রীহেশচন্জ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
মুল্য চারি আন! । প্রণেতা নিজে ব্যবসায়ী; তীহার অনেক অভিজ্ঞতার 
কথ! এই পুন্তকে প্রকাশিত হুইয়াছে। বাংল! "ভাষায় এরপ গ্রস্থ 
আর নহি। 

সঞ্জীবনী 
১৭ই ফাল্গুন, ১৩১৮ । 
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শুদ্ধি পত্র। 
অশুদ্ধ গুন 

গ্রতিকূলে প্রতিকূল ্ 

প্রতিকৃতি বিস্বা প্রক্ৃতি-নির্ণায়ক অবয়র- 

বিদ্যা 

সততা! সাধুতা 

কেবল মাত্র কেবল 

প্রস্তাব প্রসঙ্গ 

গৃহস্থ পত্বী গৃহিনী 
সাবধান সাবধানত। 

প্রক্কতিক প্রতি 

বাহুল্য বহুল 
সত্যতা সত্য কথন 

মুদ্রা দোষী মুদ্রাদোষৰিশিষ্ট 

উল্লিখিত লিখিত 

জাবশ্যক আবশ্তকতা 

আবশ্যকীয় প্রয়োজন 

নিন্মীণ রচনা 

প্রস্তত রচনা 

সততা সাধুতা 
আবশ্তক আবশ্তকত৷ 

সততা সাধুতা 

ঘুষের অন্ত নাম এই প্রকার কমিশন বা 

কমিশন, দস্তলি দস্তরি লওয়ার অপর 

ও চুরি নাম ঘুষ বা চুরি 



৪৩ 

১৭ 

*৫১ 

৫৬ 

৫৭ 

১৪. 

4৫৯ 

ও 

৬১ 

১ 

পংক্কি 

২৪ 

১৩ 

গ/ ৬ 

অশুদ্ধ 

ব্যবসারী 

সতত 

গুন যায় 

দেশের 

সহজ 

যে প্রার্থীর ব্যবসায় 

শিক্ষা করিয়! 

নিষুক্তির 

বৃদ্ধি 
করিবে 

ন1 তাহাকে ত্রুটি না 

করিলে 

সাবধান মতে 

1 21751105 

সম্ভব 

উচিৎ 

প্রায় স্থলেই 
প্রমান 

শুদ্ধ 

ব্যবসায়ীর 
সাধুতা 
শুনায় 

দেশের জন্য 

সামাস্ত 

ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া, 

যে প্রার্থীর 

নিয়োগের 

রাড়াইয়া 
প্রদান করিবে 

না, ক্রটি না করিলে, 

তাহাকে 

সাবধানে 

11717551095 

সম্ভাবনা 

উচিত 

বন্ু স্থলেই 
প্রমাণ 

অপব্যবহার 

আবশ্তকতা 

বায় 

অনেকের 

মূল্যাধিকোর 
আবহঠক হয় না 
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জ্বপ্ুদ্ধ 

উচিক্ত 

রান্ধবতা 

অসততা 

কুইলাইন 
লাভ 

ভিজিট 

কয়েক জনে একটি 

কমিটি করা হইল 
আবশ্যক 

পদ 

নিজেরাও 

প্রমাণ বিশ্বাস-যোগ্য 

বান্ধবতা 

নির্যাতন 

করান 

পরস্ত 

পায়খাম। 

অজীর্ণ 

ধূমপানে 
আলোপ্যাথি 

আরোগ্য হইতে 
রোগি-গৃহ 

হয় না 

শুদ্ধ 

উচিত 
বন্ধুতা 

অসাধুতা 

কুইনাইন 
লাভবান 

দর্শনী বা ফী (696) 

কয়েকজনকে লইয়! 
- একটি কমিটি গঠিত হইল 

আবগ্তকতা 

রকম 

নিজেদেরও 

প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য 

বন্ধুত। 

নির্যাতন 

করার 

কিন্ত 

পাক্সখানায় 

অজীর্ণতা 

ধূমপানে 
আলোপাথিক 

আরোগ্য লাভ করিলে 

রোগী-গৃহ 

নয় 





আমাদের প্রকাশিত গ্রস্থাবলি। 
শুভনাউ-ভ্িন্কিওু সা ইহার সাহায্যে সকলেই সহজে লক্ষণ 

উপযোগী ওষধ নির্বাচনে সমর্থ হইবেন। (৫ম সংস্করণ ৪৮ পৃষ্ঠা) 
মূল্য ।১ আনা । 

শুইনাউী-তত্তব শু চিন্কি না :_মেটেরিয়া-মেডিকা ও 
রেপার্টার সম্থলিত নূতন পুস্তক, শীন্্ই প্রকাশিত হইবে। [ন্স্থ]। 

পািবাজিক্ চিনি া-গৃহন্থ ও শিক্ষার্থীর পক্ষে অতীব 
প্রয়োজনীয় ; ভাষা! সরল, স্ত্রীলোকেও ইহার সাহায্যে উধধ নির্বাচন 
করিতে পারিবেন। স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসা! বিশদভাবে লিখিত 

হইয়াছে । (৮ম সংস্করণ, সচিত্র, ৪৭২ পৃষ্ঠা, বাঁধান, মূল্য ৮ আনা। 

ভি সবজ-ভলক্ষণ্-5নও. গ্রহ- বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত এত বড় 
মেটিরিয়া মেডিকা৷ প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রায় ৬০০ ওবধের 
লক্ষণাবলি বিশদরূপে বণিত হইয়াছে (প্রায় ২৪০০ পৃষ্ঠ, ছুই খওড )। 
বাধান ৭0০ | 

ভ্ডে্সজ-ন্বিত্ধান্ন--এই পুস্তক পাঠে হোমিওপ্যাথিক গুঁষধ 
ডাইলিউসন করিতে শিক্ষা করা যায়। (৪র্থ সংস্করণ ৩৮৪ পৃষ্ঠা) 

বাঁধান ) মূল্য ১০। 

জন্ম-পত্রিকান্স হ্রল্রন্ম- শক্ত তুলট কাগজে ফুল্ম্কেপ ৪ পেজি 
১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য %*। ইহা আঁকিতে একজনের ২৩ দিন লাগিবে 
অথচ এমন সুন্দর হইবে নী । সৎ ও কর্খঠ জ্যোতিষিগ্ণণ ইহা! দ্বারা 
অল্প সমননে অল্প মূল্যে জন্ম পত্রিকা! প্রাস্তৃত করিয়া দিতে পারিবেন 

দীত., সুন্দর হল্দে কাগজে বাঙ্গাল! *গ্রেট” অক্ষরে ছাপা; কেবল 
বাহার! নিত্য গীতা! পাঠ করেন তাহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধ! জনক | 
কাপড়ে বাধান মূল্য ॥* আট আন! । 
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